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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, șeful statului sudanez s-a aflat ieri 
‘ în mijlocul oamenilor muncii din Capitală

CONVORBIRI OFICIALE 
ROMÂNO-SUDANEZE

La Palatul Consiliului de Stat 
au început, marți dimineață, con
vorbirile oficiale intre președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Democratice Sudan, Gaafar 
Mohammed Nimeiri.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Ilie Verdeț, 

prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul' comerțului exterior, Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Stâtescu, secre
tarul Consiliului de Stat, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, și Florian Stoica, amba
sadorul României la Khartum.

Din partea Republicii Democra
tice Sudan participă : Mansour 
Khalid, ministrul afacerilor exter
ne, Ibrahim Moneim Mansour," mi
nistrul economiei naționale, Izz El 
Dien El Sayed, membru al Birou
lui Politic al Uniunii Socialiste 

La întreprinderea „Tricodava'La uzina „23 August'

Sudaneze, Aby Bakr Osman Mo
hamed Jalih, secretar general la 
președinția republicii, Bona Mal- 
wal, adjunct al ministrului infor
mațiilor și culturii, Gamal Moha- 

,med Ahmed, ambasador în M.A.E. 
al Republicii Democratice Sudan, 
general de brigadă Omar Mo
hammed El Tayeb, Gindeel Ibra
him Gindeel, adjunct al secreta
rului general pentru problemele 
cabinetului, Tag Elsir Mohamed 
Abbas, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Democratice 
Sudan la București.

în timpul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Gaafar Mohammed Ni
meiri s-au informat reciproc asu
pra activității și preocupărilor ce
lor două state. Abordîndu-se o serie 
de probleme privind stadiul actual 
și de perspectivă al relațiilor bila
terale, au fost evidențiate noi căi 
și mijloace de extindere a colabo
rării româno-sudaneze în domenii
le politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural în spiritul legă
turilor de prietenie ce unesc cele 
două popoare și țări.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

In întreprinderi, în instituții, 
pe magistralele orașnhi, 

pretutindeni — calde 
manifestări de simpatie

în cursul dimineții zilei de 
marți, 3 aprilie, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, și soția sa, Buseina 
Nimeiri, au făcut o vizită în 
Capitală.

Cei doi șefi de stat au fost în
soțiți de tovarășii Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Constantin 
Stâtescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale române. De a- 
semenea, la vizita în Capitală au 
luat parte 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, și alte persoane oficiale 
sudaneze care îl însoțesc pe pre
ședintele Nimeiri.
»întreaga vizită în Capitală, cu 

deosebire uzina „23 August" și 
întreprinderea „Tricodava", car
tierele Titan și Drumul Taberei 
au constituit repere reprezentati
ve pentru dezvoltarea economică 
și social-culturală a țârii noastre, 
oferind solilor poporului sudanez 
prieten posibilitatea de a cunoaș
te direct, la fața locului, viața, 
munca și preocupările poporului 
român pentru înflorirea multila
terală a patriei și ridicarea nive
lului său de viață.

In acest context, primul com
plex urbanistic vizitat — cartie
rul Titan — a oferit o imagine

(Continuare în pag. a IlI-a)

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit la 30 martie un 
grup de ziariști olandezi, care au făcut o vizită în (ara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns la in- 
trebărllo ce i-au fost adresate de ziariștii olandezi.

ÎNTREBARE : Care tint, 
domnule președinte, așteptă
rile dumneavoastră In legă
tură cu vizita pe care o veți 
întreprinde in Olanda ? Spe
rați să se ajungă la rezultate 
concrete în domeniile politic 
și economic ?

RĂSPUNS : Am primit cu mul
tă plăcere invitația reginei Iuliana 
și a principelui Bernhard de a vi
zita țana dumneavoastră și sper că 
această vizită — pe care urmează 
s-o fac în prima parte a lunii apri
lie — va constitui un moment im
portant în dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre.

Actualmente, între România și 
Olanda există relații bune. Colabo
rarea economică s-a dezvoltat în 
ultimii ani într-un ritm destul de 
înalt și sper ca, în urma vizitei șl 
a convorbirilor pe care le voi avea 
cu guvernul și oamenii de afaceri 
din Olanda, să se evidențieze noi 
posibilități pentru o dezvoltare 
mai rapidă și pe mai multe pla
nuri a colaborării economice și 
tehnlco-științifice. în prezent, vo
lumul schimburilor economice ro- 
mâno-olandeze este de circa 60 
milioane dolari. Sper că în urmă
torii ani ele să se poată dubla sau 
să crească șl mai mult.

De asemenea, sper ca, în cadrul 
vizitei șl convorbirilor pe care le 
voi avea cu guvernul și cu oame
nii politici olandezi, să ajungem 
la concluzii corespunzătoare și în 
ce privește intensificarea colabo
rării politice în vederea înfăptui
rii securității europene, a unei

DISCIPLINA 
lege orgunică 

a partidului nostru, trăsătură 
definitorie a comunistului

Logica de fier a vieții și inaintării noastre pe calea socialismului : infâptuirea obiective
lor istorice cere unitate de voință și de acțiune - asigurată prin disciplină fermă, prin 
aplicarea în viață de către toți, in toate domeniile, a directivelor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale, a tuturor hotârîrilor partidului și a legilor statului

Tn ampla evocare și analiză a dru
mului eroic străbătut de mișcarea 
muncitorească din România cuprinsă 
in cuvintarea rostită cu prilejul ani
versării a 80 de ani de la crearea 
partidului politic al proletariatului 
român, secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pus 
in lumină profundele semnificații ale 
acestei evoluții istorice, ca inestima
bil tezaur de experiență și sursă de 
învățăminte pentru activitatea prac
tică a partidului.

Această analiză evidențiază faptul 
că partidul nostru și-a sorbit forța, 
înainte de toate, din devotamentul 
neclintit față de interesele vitale ale 
clasei muncitoare, ale tuturor celor 
ce muncesc, față de aspirațiile de li
bertate, progres și bunăstare ale na
țiunii, din fidelitatea sa față de con
cepția științifică despre lume și viață 
— materialismul dialectic și istoric — 
din capacitatea de a aplica adevăru
rile generale ale socialismului știin
țific potrivit condițiilor specifice șl 

lumi bazate pe respectul indepen
denței și suveranității tuturor sta
telor, pe deplina egalitate în drep
turi.

ÎNTREBARE : Care tint, 
după părerea dumneavoastră, 
sarcina și poziția țărilor mici 
— ca România și Olanda — 
in procesul de destindere in 
Europa ?

RĂSPUNS : Am considerat întot
deauna că țările mici și mijlocii 
pot și trebuie să participe activ 
la soluționarea tuturor probleme
lor internaționale. Cu atît mai 
mult, în procesul de destindere 
care are loc, soluționarea marilor 
probleme internaționale nu se poa
te face fără a se ține seama de in
teresele tuturor statelor. Dacă ță
rile mici și mijlocii doresc ca so
luțiile la car’e se ajunge pe plan 
internațional să nu le afecteze in
teresele, și în primul rînd suve
ranitatea și independența, ele tre
buie să participe activ la rezolva
rea tuturor problemelor interna
ționale. în acest sens, conferința de 
la Helsinki pune în evidență pu
ternic rolul care îl au țările mici 
și mijlocii în realizarea unei con
ferințe europene, care să asigure 
relații noi, de deplină egalitate, de 
colaborare multilaterală în Euro
pa. Aș dori să remarc cu satisfac
ție faptul că între România și O- 
landa, între reprezentanții țărilor 
noastre, în diferite organizații in
ternaționale — și la Helsinki — 
există o strînsă colaborare pentru 
realizarea acestor principii.

cerințelor fiecărei etape de dezvol
tare a societății românești.

Tăria de neclintit a partidului nos
tru se bizuie, totodată, pe principiile 
comuniste de organizare și desfășu
rare a vieții de partid. Intre aceste 
principii, la loc de frunte se situează 
disciplina de partid. Avind misiunea 
istorică de a călăuzi proletariatul, pe 
toți cei ce muncesc la transformarea 
revoluționară a societății, partidul 
trebuie nu numai să aplice o politică 
științifică, ci și să se caracterizeze 
printr-o înaltă organizare, care să 
asigure unitatea de voință șl de ac
țiune a tuturor membrilor săi. Iar 
liantul acestei unități, al coeziunii 
monolitice a partidului, a fost, este 
și va fi disciplina de partid ; dato
rită disciplinei sale interioare, parti
dul acționează riguros organizat, ca 
un tot unitar. De aceea, de discipli
na internă este strins legată exerci
tarea rolului partidului c» avangar
dă revoluționară a întregului popor 
șl forță conducătoare in societate.

Disciplina de partid este o discipli
nă liber consimțită ; aderind la par
tid. fiecare membru al său, fără 
excepție. își asumă obligația strictă 
de a milita pentru înfăptuirea poli
ticii și hotăririlor partidului. In ace
lași timp — este o disciplină con
știentă, întemeiată pe înțelegerea ca
racterului ei necesar, pe adeziunea la 
înaltele idealuri ale partidului, pe con
știința faptului că politica partidu
lui răspunde atit cerințelor imedia
te, cit și intereselor de perspectivă 
ale poporului. De altfel, spiritul de 
disciplină este un principiu despre 
care se poate spune că există „din 
bătrini" in mișcarea noastră munci
torească, înscriindu-se între tradiții
le cele mal vechi, mai puternic inră- 
dăcinate ale acesteia. încă vechii mi- 
litanți socialiști subliniau in perioa
da premergătoare creării partidului 
politic .al clasei muncitoare că disci
plina reprezintă „unul din punctele 
de căpetenie ale mișcării", că „fără 
disciplină un partid, șl mal ales un 
partid socialist, e menit să bată 
apa-n piuă".

* ÎNTREBARE : Ar fi de do
rit, în ceea ce privește poziția 
României, să se desființeze 
blocurile militare în Europa ?

RĂSPUNS : După cum se cu
noaște, România și Olanda apar
țin unor blocuri militare opuse. 
Cu toate acestea, ele colaborează 
în mod amical pentru o politică 
de pace și securitate. în ce o pri
vește, România —• ca de altfel și 
alte țări socialiste — s-a pronun
țat pentru desființarea concomi
tentă a blocurilor militare, a 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia. In situația internațională de 
astăzi, cind asistăm la o accentua
re a cursului spre destindere, a- 
preciez că trebuie să depunem in 
continuare eforturi și să ajungem 
în perspectivă la lichidarea blocu
rilor militare, care nu-și mai pot 
avea locul într-o societate bazată 
pe egalitate, pe respect și pe o co
laborare multilaterală — economi
că, tehnică, științifică.

ÎNTREBARE : Pretinde 
România statutul de partici
pant cu drepturi depline la 
Conferința M.B.F.R. de la Vie- 
na ? Consideră România că 
M.B.F.R. in Europa centrală 
este în conformitate cu cerin
țele destinderii în întreaga Eu
ropă ?

RĂSPUNS : România consideră 
că toate statele — deci și ea — 
au dreptul să participe la aceste 
lucrări, cu drepturi depline, de 
a-și putea expune părerile asupra 
tuturor problemelor în discuție. In 
ce privește semnarea documentelor 
sau a acordurilor la care se va a- 
junge la Viena, România nu pre
tinde să fie parte la acestea, deci 
nici la semnare, deoarece ele nu

(Continuare in pag. a IlI-a)

însăși viața, Însăși. istoria au con
firmat pe deplin forța acestui prin
cipiu, valabilitatea și neștirbita sa 
actualitate in toate etapele luptei re
voluționare. In virtutea disciplinei 
sale interioare a Izbutit Partidul Co
munist Român să străbată toate fur
tunile anilor grei ai ilegalității, să 
acționeze cu succes ca forță condu
cătoare în revoluție și apoi in con
struirea socialismului.

O importanță deosebită capătă dis
ciplina de partid in etapa actuală, 
cind partidul este chemat să rezolve 
sarcinile de mare amploare șl com
plexitate ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. De a- 
ceea, problemele întăririi discipli
nei de partid au fost amplu abor
date atit in documentele Congresu
lui al IX-lea, cit și ale Congresului 
al X-lea, care a subliniat că „res
pectarea disciplinei de partid, înde
plinirea necondiționată a liniei po
litice, a hotăririlor partidului, a tu
turor îndatoririlor statutare constitu
ie o obligație de prim ordin pentru 
fiecare comunist1'.

în același sens sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in recenta sa 
expunere, că „înfăptuirea marilor 
sarcini care ne stau în față impune 
cimentarea și mai puternică a uni
tății de monolit a întregului nostru 
partid, întărirea continuă a discipli
nei unice pentru toți membrii par
tidului, indiferent de locul pe care-1 
ocupă în societate, creșterea spiritu
lui de răspundere al fiecărui activist, 
al fiecărui comunist în lupta pentru 
traducerea în viață, pentru concreti
zarea in practică a liniei politice 
generale a partidului, a programului 
elaborat de Congresul al X-Ica și 
Conferința Națională. Este necesar 
ca întregul activ al partidului nostru 
să se integreze organic in viața so
cială, să participe nemijlocit la so
luționarea concretă a problemelor 
construcției socialiste, în spiritul po
liticii generale a partidului și statu
lui".
(Continuare in pag. a Vl-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

• In condițiile deosebite ale acestei primăveri: se 
impune recuperarea grabnică a rămînerilor în 
urmă la lucrările agricole

• Viața ți problemele cooperativelor agricole - în 
centrul convorbirilor recapitulative

• Poporul prieten al Ungariei sărbătorește azi 
Ziua eliberării
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1 Pomi în care ' 
I înfloresc...

Viata si problemele cooperativelor agricole - 
in centrul convorbirilor recapitulative

r A

lalele

I

I

Dună sase ani de studii $! ex- 
txsriroen’âr i. inginerul agronom, 
aii pensionar. Nicolae Pecuta. 
din Rm. Vâlcea. a reușit să în
mulțească prin marcotai două 
suecii de pomi, pe cit de rari 
in Ura noastră, pe atit de inU- 
resanti. Primul — lyriodcn 
dr^m tulinifera — d!n care s-au 
real zat 100 de puteți, este de 
oriEin > mediteraneană si poate 
fi întâlnit numai in eîteva gră
dini botanice din tară. El are 
frunaele in formă de liră, iar 
florile sint identice cu lalelele. 
Cel de-al doilea — cunoscut 
sub denumirea de Glngobiloba 
— este, de asemenea, o raritate 
In tară, existența sa fiind con
semnată in lit'-alura de specia
litate doar la DrescLa. In jurul 
anului 1000. Puletii obținuți si 
acî'rratizati de pensionarul N. P. 
v - fi plantați in următoarele 
zile in parcurile municipiului 
Rm. Vilcea.

Două vile
giaturiste 
„se dis
trau"...

Adesea, in localurile din Pu
cioasa. sau de pe Valea Praho
vei. poposeau două nedespărțite 
vilegiaturiste : Elena Banu ți 
Mana Sirboiu. Aveau bani 
mulți și... gusturi fine. Meniuri 
alese, băuturi ultrarafinate, 
țigări străine. Și, pe lingă toa
te astea, mat aveau dumnealor 
incă o calitate : erau, cu cava
lerii ce le insoțeau. foarte... ca- 
va'.ere. Ele comandau, ele plă
teau. Pină la ultimul ban ! Nu 
se știe precis la ce sumă s-or 
fi ridicind toate notele de pla
tă. Se știe insd că, in doi ani 
de „distracție", impreuni cu 
mai marii cooperativei de con
sum din Brănești (Dîmbovița), 
unde erau gestionare, cele două 
vilegiaturiste au delapidat 
405 000 lei, adică 26 la sută din 
stocul de marfă al cooperativei} 
E o notă de plată destul de în
cărcată. Sperăm că nu vor fi 
omiși de la ca nici cei ce pu
teau să împiedice producerea 
unei asemenea pagube, dacă iși 
făcdau cu adevărat datoria.

Cine se tine» 
de farse ?
Intr-o notă publicată la a- 

ceastă rubrică („Scinteia" nr. 
9434) ne ocupam de modul in 
care funcționează serviciul de 
urgență la intreprinderea „As
censorul", redatind că o persoa
nă a rămas mai multe ore in
tr-un lift defect din blocul A 4 
de pe B-dul Muncii nr. 104. Că
rui fapt se datorește acest lu
cru ? Din răspunsul primit din 
partea conducerii întreprinde
rii respective rezultă că sin
gurul vinovat este... administra
ția blocului, care, la anunțarea 
deranjamentului, nu a mențio
nat existența unei persoane in 
cabină, ceea ce ar fi impus tri
miterea de urgență a unei echi
pe speciale de intervenție. Pe 
de altă parte, din același răs
puns aflăm că unii locatari 
obișnuiesc să facă asemenea 
mențiuni chiar și in cazuri cind 
lifturile blocate sint... goale ! 
Cu alte cuvinte, locatarii se țin 
de farse. Ce face insă „Ascen
sorul" ? în loc de răspuns, re
latăm incă un caz semnalat de 
locatarii blocului A 12 din 
Aleea Ciceu-Berceni : „Nu de
mult, „Ascensorul" a oprit lif
tul nostru pentru revizie. Și 
l-a revizuit... pină l-a stricat 
mai rău decit. înainte, astfel că 
intr-o noapte un om a rămas 
cu el intre etaje". Pentru ast
fel de „farse" tot locatarii sint 
de vină ?

De la 
o țigara

După ce-și terminase progra
mul de lucru, N. Hobeț din 
Vaslui a intrat intr-un bufet și 
a început să bea. Noaptea tir- 
ziu, cind a ajujis acasă, ina- 
inte de culcare a mai aprins o 
țigara. După ce a adormit, ți
gara aprinsa i-a căzut din mină 
pe ațiernutul patului. Conse
cințele au fost tragice. Din cau
za fumului dens acumulat in 
încăpere, N. li. fi-a pierdut 
viața.

Două 
surprize
Adriana Tudor, muncitoare la 

Filatura din Ghimbav. interna
tă nu de mult la spitalul de 
obstetrică și ginecologie din 
Brașov, i-a oferit soțului său 
Marin o surpriză, aducindu-i 
pe lume un băiat și două fe
tițe. După o Îngrijire de 45 de 
zile. A.T. și cei trei copii, in 
greutate de peste 2,5 kg flecare, 
au ieșit din spital perfect sănă
toși. La rândul său. Marin Tu
dor. sudor la I.C.A. Ghimbav, 
a ținut -ă le facă si el o sur
priză celor patru : venit in În
tâmpinarea lor la spital, i-a 
condus intr-un apartament cu 
3 camere, atribuit’ de intreprin
derea in care lucrează.

Rubrica redactata de
Dumitru TtRCOB 
Gheorqhe DAVID

I 
I
I

I
I

în condițiile deosebite ale acestei 
primăveri, la sate are loc o mare 
desfășurare de forțe pentru a asi
gura deplina reușită a campaniei a- 
gricole. Pretutindeni țărănimea e«te 
antrenată intr-o bătălie dârzi pentru 
recuperarea grabnică a rămincrilor 
in urmă determinate de condițiile 
climatice, pentru asigurarea scurge
rii apelor ce băltesc pc clmp șl exe
cutarea neintirziatâ a lucrărilor de 
arat $i semănat Aceasta este sarci
na prioritara și fundamentală, a că
rei îndeplinire nu permite nici un fel 
de amlnarc sau Intirzicrc.

în aceste condiții au loc convor
birile recapitulative, care încheie 
anul invâțămintului de partid. Tn 
împrejurările date, se Impune o în
țelegere justă a priorităților, in așa 
fel ca desfășurarea convorbirilor re
capitulative să nu afecteze cu nimic 
ci. dimpotrivă, să contribuie la o si 
mai activă mobilizare a țărănimii in 
vederea executării lucrărilor agricole 
In cele mal bune condiții, a orga
nizării exemplare a muncii in fie
care unlta-fe agricolă. în spiritul pre
vederilor programului de educare 
comunistă, adoptat de Plenara C C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971. aceste 
convorbiri sint orientate spre intări- 
rca legăturii studiului Ideologic cu 
viața, cu realitățile și sarcinile cu 
care se confruntă fiecare unitate 
agricolă, ele fiind menite, totodată, 
să contribuie la cultivarea atitudinii 
înaintate față dc muncă, față de a- 
vutul obștesc și dezvoltarea respon
sabilității sociale, la creșterea comba
tivității împotriva mentalităților și 
deprinderilor Înapoiate, retrograde,

Circumscriind investigațiile noas
tre la satele din județul Arad, re
marcăm de la bun început atenția a- 
cordată bunel desfășurări a învăță- 
mlntulul de către comitetul județean 
de partid. Astfel, au fost luate din 
timp măsuri pentru o cit mai bună 
pregătire a propagandiștilor la cabi
netul de partid. Secretarii comitetu
lui județean și alte cadre de răspun
dere au ținut in fața lor expuneri 
asupra celor mal actuale probleme 
ale politicii partidului. în același 
timp, s-au organizat activități meto
dice care au oferit propagandiștilor 
modele ale celor mai potrivite me
tode de lucru cu cursanții : dezbateri, 
Întrebări și răspunsuri, dezbateri de 
„caz". Un sprijin prețios pentru îm
bunătățirea calitativă a studiului 
ideologic l-a constituit inițiativa 
secției de propagandă a comitetului 
județean de partid de a edita broșu

ra „Metodica muncii propagandis
tului".

în eforturile comitetului județean 
pentru îmbunătățirea invățftmîntului 
de partid potrivit orientării date de 
Plenara din noiembrie 1971 a C.C. al 
P.C.R . s-a Înscris, ca o acțiune im
portantă, trimiterea la sate a unor 
colective care timp dc o lună au par
ticipat la cursurile din 24 comune, in 
vederea analizării învățămintulul de 
partid la o plenară a comitetului ju
dețean. La eficiența practică a aces
tei acțiuni a contribuit faptul că a- 
mlntltcle colective nu s-au rezumat 
la controlul cursurilor șl semlnarli- 
lor, cl au participat nemijlocit la 
susținerea unor expuneri șl consul
tații, la conducerea dezbaterilor ; cu

campaniilor agricole B-au Ivit o sea
mă de defecțiuni organizatorice care 
s-au repercutat negativ asupra nive
lului producției. Tocmai căile evită
rii pe viitor a unor asemenea defec
țiuni s-au aflat in atenția cursanți- 
lo r.

La Bocsig, Importanța utilizării ju
dicioase a fondului funciar a fost 
discutată ir» cadrul învățămîntului 
de părtid nu la modul abstract, li
mitat la enunțarea unor teze gene
rale. cl pe baza unei nemijlocite ra
portări a sarcinilor trasate de partid 
in acest domeniu la realitățile con
crete din cooperativa respectivă. 
Dezbaterile vii, „la obiect", au fost 
impulsionate de propagandistă, care 
a calculat la tabiă ce spor de pro

SFlRȘIT DE AN ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
DE PARTID LA SATE

ajutorul lor au fost pregătite analize 
ale învățămîntului de partid de către 
comitetele comunale de partid, s-a 
îmbunătățit activitatea cabinetelor 
de științe sociale.

întreg acest ansamblu de măsuri a 
avut o influență favorabilă asupra 
desfășurării învățămîntului de partid 
la sate. în numeroase comune, orga
nele de partid s-au îngrijit ca la 
cursuri, in convorbirile recapitula
tive, să fie dezbătute probleme ho- 
tăritoarc pentru perfecționarea acti
vității economice in cooperativele 
agricolo dc producție — organizarea 
producțiet și a muncii, folosirea ra
țională a fondului funciar, extinde
rea aplicării acordului global și tot
odată să fie temeinic clarificate sar
cinile actualei campanii, importanța 
executării lucrărilor la un inalt nivel 
agrotehnic — in felul acesta asigu
ri ndu-se belșugul recoltei viitoare. 
Numitorul comun al unor asemenea 
dezbateri la care am asistat l-a con
stituit efortul de a analiza, prin 
prisma cerințelor înscrise- în docu
mentele de partid, stările de lucruri 
din unitatea respectivă și dc a trage 
concluzii privind îmbunătățirea pro
priei activități. La C.A.P. Mădcrat, 
de pildă, cursanții abordind tema 
organizării științifice a producției și 
a muncii, au dezbătut-o în lumina 
experienței dobindite de cooperativa 
lor anul trecut, stăruind asupra fap
tului că in perioadele de virf ale

ducție și, implicit, ce venituri supli
mentare vor aduce cooperatorilor su
prafețele redate agriculturii in ulti
mele luni — circa 10 ha au fost de
frișate și se lucra intens, la data an
chetei, pentru scoaterea de sub peri
colul inundării a circa 50 ha teren.

Calculele cu creta la tablă au con
stituit, de altfel, mijlocul prin care 
dezbaterii despre aplicarea acordului 
global, desfășurată în aceeași comună, 
i-a fost imprimat un caracter dina
mic ; prin date și cifre concrete re
feritoare la rezultatele anului trecut, 
propagandista a evidențiat avantajele 
muncii in acord global. Precedind 
adunarea cooperatorilor, care urma 
să hotărască asupra formelor viitoare 
de organizare și retribuire a muncii, 
dezbaterea a constituit, printr-o se
rie de clarificări și precizări, o con
vingătoare pledoarie pentru perfec
ționarea șl extinderea aplicării acor
dului global și in alte sectoare ale 
cooperativei.

Din păcate, cerința caracterului 
concret, mobilizator al propagandei 
nu e incă înțeleasă pretutindeni. 
Tendința de a purta discuții la mo
dul general, fără nici un efort de a 
le orienta spre problemele și sarci
nile practice cu care sint confruntați 
cursanții, se mai Vădește in destule 
locuri. Astfel, la Curtici am asistat 
la o dezbatere despre însemnătatea 
dezvoltării legumiculturii, pomicultu- 
rii și viticulturii, ca una din princi

palele căi de creștere a veniturilor 
cooperatorilor. Temă interesantă și 
utilă, firește. Numai că In expunere 
s-a vorbit pc larg despre avantaje
le pomiculturll șl viticulturii, despre 
modul de cultivare a strugurilor, 
despre diferențele dintre strugurii 
de masă și cei de vin ele., neglijîn- 
du-se ..amănuntul" că In cooperativa 
respectivă, datorită condițiilor spe
cifice de climă și sol, nu există... 
sectoare pomicole șl viticole. în 
schimb, cu privire la legumicultura, 
importantă ramură de activitate In 
această cooperativă, propagandista 
s-a mărginit să înșire, ca la carte, 
căile de creștere a producției legu
micole ■ mecanizare, chimizare, iri
gare, semințe de calitate superioară, 
fără nici un efort de analizare a 
cauzelor care au dus anul trecut la 
răminerca In urmă a sectorului le
gumicol — Îndeosebi slaba partici
pare la muncă a cooperatorilor In 
perioadele de virf ale lucrărilor a- 
gricole. Nu e de mirare, în aceste 
condiții, că din totalul celor 45 par
ticipant! n-au luat cuvintul decit 
trei.

Evident, înlăturarea acestor mani
festări de formalism trebuie să con
stituie o preocupare deosebită a or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
propagandiștilor in desfășurarea con
vorbirilor recapitulative ce au loc la 
sate in aceste zile; întărirea legăturii 
studiului cu viața este calea sigură 
prin care aceste convorbiri recapi
tulative pot deveni un prilej de mo
bilizare a comuniștilor, a tuturor 
cooperatorilor la îmbunătățirea ac
tivității generale In agricultură și, în 
primul rind, la desfășurarea cu 
succes a actualei campanii agricole 
în condițiile deosebite din această 
primăvară. Este deosebit de im
portant ca în această perioadă orga
nele de partid să asigure o condu
cere și îndrumare atentă, temeinică 
a activităților finale din cursurile 
de partid, să atragă la conducerea 
dezbaterilor cadrele de specialiști și 
membrii comitetelor locale de partid, 
să organizeze la cabinetele de 
științe sociale, consultații. răspun
suri la întrebări, demonstrații prac
tice.

Odată cu încheierea convorbirilor 
recapitulative, munca polltico-ideolo- 
gică nu intră desigur în vacanță. Ea 
se cere continuată și în perioada 
ce urmează, firește în forme și mo
dalități specifice, in funcție de con
dițiile concrete din fiecare comună, 
din fiecare unitate agricolă.

Silviu ACH1M

și corespondenții „Scânteii' .1

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Cu ocazia unui con
trol efectuat de către 
organele Ministerului 
Muncii pc șantierul de 
construcții de la Sin- 
ăeorz-bâi, aparțlnînd 
e întreprinderea ju

dețeană de construc- 
țil-montaj, au fost

Protecția muncii — 
un copil al nimănui?

slunc n-au peste tot 
Izolație ș.a.m.d. De 
asemenea, pe șantier 
se efectuează operații 
de sudură autogenă cu 
generatoare degradate 
și manometre defecte. 
Deși șeful șantierului, 
ing. Arpad Foriș, se

depistate locuri de 
muncă supuse perico
lului de electrocutare. 
Astfel, s-au descoperit 
instalații electrice ne
corespunzătoare, ta
blouri de distribuție 
și instalații de sudură 
electrică servite de 
muncitori cu alte ca
lificări decit cele in
dicate, care nici mă
car nu poartă echipa
ment de protecție ; in
stalații de sudură elec
trică la care conduc*- 
torii aflați sub ten-

Diferă
în magazinele de 

specialitate ale orașu
lui Brașov și-a făcut 
apariția, încă de a'nul 
trecut, un nou produs 
alimentar : praf de 
budincă în pachete de 
200 grame, la prețul 
de 4,75 lei bucata. 
Pentru gustul șl aro
ma sa plăcută, artico
lul realizat de Combi
natul de industrie lo
cală Timișoara a ciș- 
tigat încrederea șl a- 
preclerea gospodinelor. 
Dar iată că, de curînd, 
unitățile comerciale 
au pus în vtnzare un 
produs similar, fabri-

angajase cu prilejul 
unor controale anteri
oare să ia măsuri co
respunzătoare, a „ui
tat1* să-și respecte 
promisiunile, muncito
rilor neasigurîndu-li-se 
nici măcar căști pro
tectoare. La rindul 
sau, directorul Între
prinderii arată că 
există preocupări „pe 
această linie", dar 
cind e vorba de do
tarea șantierelor cu 
echipamentul necesar 
— măsură prevăzută 

prețul și.» 
cat de I.I.L. Spicul- 
Cluj : cremă de cacao, 
In cutii de 100 grame, 
la prețul de 3,75 lei 
bilcata. După indica
ții, praful din cutie se 
fierbe în apă. Pină la 
urmă însă, în loc de 
crema consistentă, 
după cum precizează 
textul tipărit pe car
ton, gospodinele se 
aleg doar cu apă 
chioară... colorată. Am 
fiert conținutul șl în 
lapte, dar nu s-a îm
bunătățit prea mult, 
deoarece nu are nici 
zahăr și nici cacao în

a se realiza și în 
decizia nr. 3/1972 a 
Comltclulul executiv 
al Consiliului popu
lar județean Bistrița- 
Năsâud — susține că... 
acesta nu poate fi 
confecționat în între
prindere. în realitate, 
executarea unor pale
te sau apărători me
talice, a unor parava
ne pentru operațiile 
de sudură șl alte ase
menea lucruri nu-1 o 
treabă prea greu de 
realizat. Este necesar 
însă ca acestei proble
me să I se acorde 
mal multă atenție, 
atît de către condu
cerea I.J.C.M. Blstrița- 
Nâsăud, cit și de către 
consiliul popular ju
dețean — forul tutelar 
al întreprinderii — 
ultimul avînd chiar 
obligația legală să ur
mărească in ce măsu
ră sînt dotate șantie
rele respective cu e- 
chipament de protec
ția muncii.

Ing. loan CIORNEI 
inspector general 
pentru protecția 
muncii în Ministerul 
Muncii

aroma
suficientă măsură. Așa 
stind lucrurile, mă în
treb, șl nu numai eu, 
cine o fi avizat livra
rea către comerț a a- 
cestui sortiment, mai 
scump și inferior celui 
dinții din punct de 
vedere calitativ ? Gos
podinele au și o teme
re : nu cumva pe vii
tor crema de cacao să 
înlocuiască complet 
praful de budincă. Ar 
fi o alegere... nu toc
mai pe gustul consu
matorilor.

Eugenia BUZOIU 
Brașov

UN MARE COMPLEX 
COMERCIAL 

AGROALIMENTAR
Cetățenii din cartierul bucu- 

reștean Rahova au remarcat, de
sigur, apariția șantierului din 
fotografie. Ceea ce deocamdată 
nu știu este că acolo se constru
iește un mare complex comer
cial agroalimentar care va con
tribui, în mod substanțial, la 
buna aprovizionare a populației 
din cartier. Viitorul complex va 
avea o suprafață de 2 800 mp 
și va dispune de un superma- 
gazin BIG cu autoservire, un 
restaurant, o braserie, un maga
zin pentru desfacerea articole
lor electrice și sanitare și o 
platformă pentru vinzarea pro
duselor agroalimentare.

Direcția județeană 
de turism Predeal in
vită cu regularitate 
excursioniștii și oame
nii muncii veniți Ia 
odihnă in stațiune „să 
folosească fără rezer-

Teleferic... cu șicane
i

tă aceeași solicitudi
ne, nu respectă nicio
dată programul stabi
lit Dacă la ora de 
plecare a telefericului, 
în fața acestuia se 
adună 10 persoane, li

ve" telefericul și tele- 
schiul. Desigur, invi
tația este acceptată cu 
plăcere de foarte 
mulți vizitatori. Din 
păcate, personalul de 
servire nu mariifes-

se spune să aștepte 
pînă se string 20. Cind 
se string 20, pretenți
ile cresc la 30. Și tot 
așa, pină se produc 
mari aglomerații și 
lntirzleri de cîte o ju

mătate de oră. Tele- 
schiul este pornit nu
mai cind dorește per
sonalul de servire. 
Și adesea acesta... nu 
dorește zile întregi. 
Spre a se evita stațio
nările in frig, cred că 
ar fi foarte indicat să 
se anunțe, prin stația 
de radioamplificare, o- 
rcle. .precise de func
ționare ale telefericu
lui. Ar fi, de asemenea, 
de dorit să se revizu
iască și instalația de 
iluminat a pirtiei de 
la Clăbucet-sosire, ca
re in prezent nu func
ționează. Printr-o mai 
bună gospodărire a 
acestor baze turistice 
și sportive ar avea de 
ciștigat atît cetățenii, 
cît și cei care le ad
ministrează.
Ing.
Al. 1AMANDACHE 
str. Drumul Taberei 
nr. 55 — București

Nu este un secret pentru 
nimeni că gindul la cei 
mici de-acasâ n-o părăseș
te pe mamă nici in timp 
ce muncește. Tocmai pen
tru a-i lua de pe umeri 
măcar o parte din povara 
grijilor de mamă a fost 
creată și se dezvoltă o 
Întreagă rețea de creșe și 
grădinițe, in aproape toa
te localitățile județului 
Dîmbovița. După cum ne 
informează tovarășa Zoe 
Constanți nescu, inspector 
pentru invățămintul pre
școlar, in județ funcționea
ză. la ora actuală, 251 de 
grădinițe și creșe : 125 de 
grădinițe cu orar redus și 
normal (din care patru pe 
lingă întreprinderi cu spe
cific feminin), 121 de gră
dinițe sezoniere (oare, in- 
cepind de la 1 martie, 
funcționează la sate), pre
cum și 5 creșe in Găești, 
Pucioasa ș.a.

In anul care a trecut, re
țeaua de creșe și grădinițe 
a fost îmbogățită (sau, 
mai bine zis, ar fi trebuit 
să fie) cu noi construcții 
realizate din sume aloca
te de la buget, din contri
buția voluntară a cetățeni
lor sau din fonduri neccn- 
trallzate (beneficiile peste 
plan ale întreprinderilor). 
Astfel, din fonduri de la 
buget urmau să s» constru
iască, in două micnoraioa- 
ne din Tirgoviște, două 
creșe cu cite 109 de locuri 
fiecare ; din contribuția 
bănească a cetățenilor — 5 
grădinița la sate ; din fon
durile M.I.C.M. — o con
strucție combinată, creșă cu 
cămin, la Fieni.

Ce s-a realizat din toa
te acestea ? Doar trei gră
dinițe (din 5 prevăzute) in 
comunele Ulmi, Bezdead și 
Comișani. Celor două creșe 
din Tirgoviște, pină la 
sfârșitul anului abia li se 
turnase temelia. Cauzele 
nerealizării acestor obiec
tive, după cum ni s-a ex
plicat, se înscriu in con
textul unui foarte mare 
volum de lucrări, care a 
depășit capaci:atea între
prinderii județene de con- 
s'rucții. Din această prici
nă insă, sumele reparti
zate de la buget pentru 
cele două creșe n-au mai 
putut fi folosite in acest 
scop, trebuind să fie diri
jate în altă parte. Cele 
două creșe au fost replani- 
ficate pentru 1973. fixin- 
du-li-se un nou termen de

x________________

dare în folosință, la 30 iu
nie a.c. Care este stadiul 
lucrărilor ? Am vizitat șan
tierele. La viitoarea creșă 
din microraionul 4 nu mai 
lucra nimeni de circa trei 
săptâmini. Construcția din 
microraionul 8 era ceva 
mai avansată. Dar numai 
o echipă de instalatori se 
străduia să dea viață șan
tierului.

Așa cum spuneam, lu
crările la cele două creșe 
se „hrănesc" din bugetul 
alocat construcțiilor plani
ficate pentru 1973, care, la

cu recuperarea restanțelor. 
Vom continua să depistăm 
spații adecvate amenajării 
de grădinițe pentru a sa
tisface un număr cit mai 
mare de cereri ale salaria
telor".

Imaginea șantierelor pă
răsite poate să se schimbe, 
mai este timp ca lucrările 
să-și recapete pulsul acce
lerat necesar recuperării 
întirzlerii. Acest lucru este 
foarte important, deoarece 
agenda lucrărilor este foar
te încărcată : pe lingă su
mele alocate de la buget

durile întreprinderii de 
piese de schimb și ale fa
bricii de frigidere se con
struiește o clădire asemă
nătoare.

După cum se vede, ani
mate de cele mai bune in
tenții, unitățile economice 
din industrie șl din agri
cultură alocă sume însem
nate pentru a da salariate
lor șl cooperatoarelor posi
bilitatea să-și vadă liniști
te de muncă, știindu-și co
piii pe mini bune. Este 
lăudabilă și inițiativa cetă
țenilor din comunele care

ca acest important volum 
de lucrări să ajungă la 
bun sfârșit, cum s-a pre
văzut.

„După părerea mea, con
diții există. Adică banii și 
materialele nu ne lipsesc. 
Dar capacitatea de cuprin
dere a organizațiilor de 
construcții este limitată. Se 
știe că in județul nostru se 
construiește enorm, că avem 
de ridicat obiective indus
triale, cartiere întregi de 
locuințe pentru cei ce vor 
lucra in noile uzine. Ne 
vom strădui, desigur, ca, o-

DÎMBOVIȚA
f f • V • •••Edilii și părinții

sînt invitați la grădiniță... 
...să dea o mină de ajutor

9 In județ funcționează 251 de grădinițe și creșe ® La sate, în 1973 : 28 noi grădinițe, 
cu peste 2 100 de locuri, șl două creșe ® întreprinderile din Găești și Fieni construiesc 
creșe și grădinițe din fonduri proprii • Imaginea șantierelor părăsite — în contrast cu 
prevederile din plan • Un apel adresat cetățenilor-părinți, primii interesați în finaliza

rea acestor construcții

rindul lor — de pildă, 
creșa, cuplată cu grădiniță, 
din Tirgoviște — nu vor 
putea fi terminate decit in 
1974. O adevărată reacție 
in lanț care poate pericli
ta realizarea integrală a 
numărului de locuri in cre
șe șl grădinițe prevăzute 
in acest cincinal.

Ce părere au factorii 
de resort ? Există mijloace 
de reci.știgare a timpului 
pierdut ? Tovarășul Ion 
Mărășescu, vicepreședinte 
al comitetului executiv al 
consiliului popular jude
țean, care răspunde de ac
tivitatea întreprinderii de 
construcții, ne asigură 
„vor fi terminate toate In
trările prevăzute pentru a- 
cest an. Dispunem, in pre
zent, de condiții prielnice 
deschiderii frontului de lu
cru și pentru 1974. paralel'

pentru construcția de creșe 
și grădinițe, în adunările 
populare ale cetățenilor 
din comune s-a hotărit con
struirea a 17 grădinițe, cu 
circa 1 500 de locuri, prin 
forțe proprii ; trei din ele 
au și început să se contu
reze. Tot la sate urmează 
să se construiască, anul a- 
cesta — din fondurile coo
perativelor agricole — două 
creșe cu 140 de locuri și 11 
grădinițe cu cămin, cu 600 
de locuri. Deci, in total 28 
de grădinițe și două creșe 
in mediul rural. Cele două 
fabrici din Fieni — de ci
ment și de becuri — și-au 
unit fondurile și forțele 
pentru a pune la dispozi
ția salariatelor lor — chiar 
in 1973 — o construcție
cuprinzând creșă și grădi
niță. Și la Găești. din fon

au stabilit ca sumele strin- 
se din contribuția bă
nească să fie destinate a- 
cestei categorii dc con
strucții. Intr-o recentă se
siune a Consiliului ju
dețean Dîmbovița, in care 
punctul de plecare al dez
baterilor a fost o analiză 
întocmită de comisia jude
țeană pentru demografie, 
s-a adoptat un plan de 
măsuri in care se prevede 
că, pină la sfârșitul cinci
nalului, capacitatea locu
rilor in creșe să ajungă Ia, 
cel puțin 1 500 și în grădi
nițe la 11 500. In felul a- 
cesta, un mare număr din 
cererile, deocamdată nesa
tisfăcute, ale salariatelor, 
vor primi aviz favorabil. 
L-am întrebat pe tovară
șul vicepreședinte Mără- 
șescu dacă există condiții

dată cu aceste lucrări, să 
ridicăm și construcțiile des
tinate copiilor preșcolari. 
Sprijinul cetățenilor ne-ar 
fi insă de mare folos, căci 
numai mina de lucru ne 
lipsește".

Este un apel pe care, fără 
îndoială, cetățenii din jude
țul Dîmbovița il vor recep
ționa. Nu ar fi prima dată 
cind termenele de dare in 
folosință ale unor lucrări 
de folos obștesc, riguros 
calculate, ar fi scurtate da
torită participării cetățeni
lor. Și nu numai In munci 
necalificate, necesare șj ele, 
dar chiar in operațiuni mai 
complicate, care cer price
pere de meseriaș. Din dis
cuțiile cu cetățenii a rezul
tat că, in calitatea lor de 
părinți, ar putea contribui 
la bunul mers al activității

acestor Instituții Intr-un 
mod mai substanțial.

— In multe grădinițe din 
comune, ne relata inspec- 
toarea Zoe Constantinescu, 
prin sprijinul comitetelor 
de părinți s-au întreprins 
acțiuni foarte eficace pen
tru dotarea cu cele nece
sare. La Buciumeni, de pil
dă, localul grădiniței a fost 
înfrumusețat ; la Găești 
s-au confecționat cear
șafuri. Materialul didactic, 
atît de necesar creării de
prinderilor practice la copii, 
l-au făcut in multe locuri 
părinții copiilor. Este un 
sprijin cît se poale de fi
resc.

— Un rol important în 
această privință l-ar putea 
avea echipele de control 
obștesc, a ținut să adauge 
tovarășa Liliana Bucur, vi
cepreședintă a comitetului 
județean al femeilor. Tre
buie să recunoaștem, nu se 
prea face simțită activita
tea noastră, a femeilor, toc
mai in acest domeniu in 
care sintem interesate atit 
de direct, vital, aș zice. 
Multe din lacunele de or
din gospodăresc ar fi sesi
zate din vreme și, sint con
vinsă, s-ar găsi și soluțiile 
practice necesare. Cunosc 
destule cazuri in care, gin- 
dind și acționînd ca bunele 
gospodine in casa lor, fe
meile ar putea . rezolva 
multe din „dilemele" gos
podărești ale grădinițelor. 
Căci chiar dacă grădinițele 
sint ale statului, copiii sint 
ai noștri, deci noi, părinții, 
sintem primii chemați și 
interesați să dăm o mină 
de ajutor.

Analiza noastră nu a pu
tut, desigur, cuprinde toate 
aspectele problemei. Rezul
tă totuși limpede că in ju
dețul Dîmbovița există in
teres și resurse materiale 
pentru ca numărul de copii 
cuprinși in creșe și grădi
nițe să fie mărit, ca activi
tatea acestora să poată fi 
îmbunătățită. Cu condiția 
ca interesul consiliilor 
populare — județean, mu
nicipal, orășenești șl comu
nale — al organizațiilor ob
ștești să nu scadă pe par
cursul anului, cj să se men
țină constant, pînă la fina
lizarea tuturor prevederilor 
menite să rezolve această 
importantă problemă a fe
meii salariate.

Rodica ȘERBAN

LA 13 APRILIE 1973

TRAGERE 
SPECIALĂ 

LOTO 
ÎNTR-O NOUĂ 

FORMULĂ 

TEHNICĂ
Administrația de stat Loto- 

Pronosport organizează in ziua 
de 13 aprilie 1973 o tragere spe
cială Loto intr-o nouă formulă 
tehnică. In ce constă noutatea? 
In loc de 5 extrageri ca pină a- 
cum, după noua formulă tehnică 
se vor efectua 6 extrageri. Așa
dar. în Ioc de 36 de numere cîștl- 
gătoare vor fi 42. Concret, a- 
ceasta înseamnă că extragerea
1 obișnuită va fi. ca și pînă 
acum, de 9 numere diferite, din 
90. dar la extragerea a II-a o- 
bișnuită se vor extrage 9 numere 
din 81, in loc de numai 7 ca 
pînă acum. De asemenea, se vor 
efectua două- extrageri speciale 
in loc de una singură, ceea ce 
înseamnă că vor fi 12 numere 
ciștigătoare în loc de numai 8.

La tragerea Loto specială, de
numită și tragerea Loto a pri
măverii, din 13 aprilie 1973, se 
vor atribui ciștigurl in bani de 
valoare fixă și variabilă, auto
turisme „Dacia-1100“ și „Dacia 
1300", precum și excursii in Bul
garia. In total, se vor atribui 24 
de categorii de premii. La a- 
ceastă tragere specială Loto se 
poate participa cu bilete de cite
2 lei, 5 lei și 15 lei, varianta de 
15 Iei avind dreptul de partici
pare Ia toate cele 6 extrageri.

Vinzarea biletelor se va face 
cu Începere din ziua de vineri, 
6 aprilie 1973 și se va încheia 
joi 12 aprilie 1973. Depunerea 
biletelor ciștigătoare se va face 
pină in ziua de marți, 17 aprilie 
1973, la ora 13, in orașele reșe
dință de județ .și pină in ziua 
de luni 16 aprilie 1973, la ora 13, 
in celelalte localități.
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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

(Urmare din pag. I)

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

sintetică pentru înfățișarea de as
tăzi a Bucureștiului. La Intersec
ția bulevardelor Leontin Sâlăjan 
și Baba Novac, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri sînt înconju
rați cu multă căldură de un mare 
număr de bucureșteni. Urările 
..Bine ați venit, stimați oaspeți", 
..Trăiască pacea și prietenia între 
popoare** exprimă sentimentele cu 
care sînt întimpinați reprezentan
ții poporului sudanez.

în fața unei machete, arhitectul- 
șef al orașului, Tiberiu Ricci, pre- 
ziv- ă diferite microraioane, zo
nele social-culturale și comerciale, 
parcurile și grădinile ce definesc 
acest complex de peste 200 000 de 
locuitori. Evoluția cartierului ilus
trează pregnant modul cum este 
materializată grija partidului și 
statului nostru pentru creșterea 
bunăstării celor ce muncesc, per
spectivele sale de dezvoltare re- 

țfiectînd atenția permanentă acor
dată creării unor condiții cît mai 
uune de viață pentru salariații 
marilor uzine de pe această plat
formă Industrială a orașului. In 
acest sens, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri este informat 
că arhitecții și constructorii orașu
lui și-au revizuit planurile lor 
urbanistice în lumina recentelor 
indicații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întîlnirea pe care a 
avut-o nu de mult cu edilii Ca
pitalei. Rețin atenția oaspeților 
preocupările actuale în direcția 
îmbunătățirii confortului, folosirii 
mai bune a terenurilor existente, 
creării de așezăminte social-cul
turale, complexe comerciale și de 
agrement în imediata apropiere a 
locuințelor. Șeful statului sudanez 
apreciază în mod deosebit concep
ția arhitectonică a cartierului, as
pectul său modem. Realizările 
prestigioase ale arhitecților și con
structorilor români, oglindite -su
gestiv de panorama întregului car
tier, se bucură de atenția oaspeți
lor, cu atît mai mult cu cît țara 
prietenă, antrenată în importante 
planuri de dezvoltare. este inte
resată să beneficieze de experien
ța românească în acest domeniu, 
în care specialiștii noștri conlu
crează deja cu succes cu colegii 
lor sudanezi.

în continuarea vizitei sînt stră
bătute alte artere ale cartierului, 
de-a lungul cărora numeroși cetă
țeni fac o vie manifestare de 
simpatie și de stimă conducători
lor celor două srate.

Aceeași primire deosebit de căl
duroasă este rezervată oaspeților 
la uzinele „23 August", o veritabi- . 
lâ carte de vizită a industriei con
structoare de mașini a țării noas
tre, a posibilităților de cooperare 
fructuoasă în diferite domenii de 
care dispune economia româneas
că. La intrarea in întreprindere, 
oaspeții sînt întimpinați de loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele.

Exprimînd sentimentele colecti
vului față de președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri, oaspete de 
seamă al poporului nostru, bucu
ria de a se reîntîlni cu președin
tele Nicolae Ceaușescu. care, în 
repetate rinduri a venit in mijlo
cul muncitorilor de aici, exami- 
nînd împreună cu ei importante 
măsuri de dezvoltare a industriei 
constructoare de mașini, directorul 
general al uzinei. Alexandru Roșu, 
prezintă apoi, în fața unor mache
te și a graficelor care vorbesc des
pre istoricul întreprinderii, pro
filul și stadiul actual al produc
ției, realizările acestui colectiv, 
puternic detașament al muncitori
mii bucureștene. din rândul căreia 
a pornit chemarea realizării pla
nului cincinal în patru ani și ju
mătate.

Oaspeții sînt invitați apoi să vi
ziteze unele din principalele sec
toare ale uzinei. Se parcurg iti
nerare ale procesului tehnologic, 
sugestive pentru înaltul nivel al 
producției de motoare și locomo
tive Diesel-hidraulice. O deosebi
tă imoresie produce atelierul de 
montaj in care se află motoare 
gata de expediție, laboratorul și 
bancurile de Drobâ de conceoție 
românească, înzestrate cu o inge
nioasă aparatură. La fabrica de 
locomotive se remarcă mașini-u- 
nelte de înaltă precizie realizate 
în țara noastră, dispozitivele crea
te de specialiștii întreprinderii. 
La capătul benzii de montaj se 
află gata oentru a porni la drum 
mai multe locomotive Diesel-hl- 
draulice de 1 250 CP ; el»» fac par
te dintr-un important lot de ast
fel de produse achiziționat? de fir
me străine. Urcînd în cabina de 
comandă a unei locomotive, nre* 
ședințele Nimeiri se informează a- 
supra caracteristicilor te^meo- 
funcționale ale acesteia. Oasne- 
tele se interesează de posibili
tățile de export ale diferitelor ti
puri de locomotive, de modul cum 
se asigură asistența tehnică de că
tre uzină. în acest sens, gazdele 
precizează că o bună parte din pro
ducția de locomotive și motoare, 
purtind marca .Faur*', se exonrtâ 
in circa 30 de țări. între care și 
numeroase state africane.

ÎNTREVEDERI
în cursul după-amiezii de marți, 

Ion Pâtan. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, a primit pe Ibrahim 
Moneim Mansour, ministru] econo
miei naționale al Republicii Demo
cratice Sudan.

Cu acest prilej au fo^t discutate 
noi măsuri pentru dezvoltarea in 
continuare a schimburilor comercia
le și a cooperării economice și teh
nice dintre cele două țări.

La primire au participat Buior 
Almâșan, ministrul minelor, petrolu

Cei doi șefi de stat sînt

în tot timpul vizitei, cei doi șefi 
de stat se opresc adesea, stau de 
vorbă cu muncitorii și tehnicienii 
asupra producției și organizării flu
xului tehnologic.

Oaspeții vizitează apoi cantina 
uzinei. Întregul complex atestă 
grija deosebită de a răspunde ce
rințelor muncitorilor.

La plecare, luîndu-și rămas bun 
de la colectivul uzinei „23 August", 
președintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri adresează calde felicitări, 
consemnînd în cartea de onoare 
frumoase cuvinte de apreciere : 
..Această fabrică este o mare mîn- 
drie pentru România și pentru 
președintele Ceaușescu. Le urez 
muncitorilor progres în munca lor".

într-un alt cartier al Capitalei 
— replică într-o manieră arhitec
tonică diferită a complexului urba
nistic Titan — oaspeții sudanezi 
iau cunoștință. prin intermediul 
întreprinderii „Tricodava", de dez
voltarea industriei ușoare a țârii 
noastre. împreună cu cei doi șefi 
de stat au venit aici tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Buseina Ni
meiri.

Vizitarea acestui obiectiv econo
mic este precedată de parcurgerea 
cartierului Drumul Taberei, ale 
cărui dimensiuni nu pot fi cuprinse 
decît la scara unei machete care 
esfe prezentată oaspeților in holul 
fabricii. Arhitecții subliniază cu a- 
cest prilej că, în final, în această 
parte a orașului vor locui 120 000 
de bucureșteni, vasta activitate de 
construcții de locuințe, de magazi
ne, policlinici, școli, terenuri de 
sport și agrement, cluburi și cine
matografe. care continuă în pre
zent. propunîndu-și să definitiveze 
profilul modern al cartierului po
trivit unor planuri urbanistice îm
bunătățite în urma indicațiilor șe
fului statului român.

însoțiți de ministrul industriei 
ușoare, Ion Crăciun, oaspeții vizi
tează apoi fabrica.

Directorul fabricii, ing. Benone 
Coman, informează pe oaspeți a- 
supra organizării producției, pre
ocupărilor actuale și de viitor ale 
acestei noi și modeme unități in
dustriale, creație integrală a spe
cialiștilor români. Aici se reali
zează anual 6—7 milioane de tri
cotaje. Oaspeții sînt informați asu
pra perspectivelor unității, a cărei 
suprafață de producție se află în 
curs de extindere.

în hala de producție, unde sînt 
concentrate sute de mașini, în ge
neral de fabricație românească, 
numeroase muncitoare întrerup 
pentru cîteva clipe supravegherea 
acestor instalații automate pentru 
a oferi oaspeților fiori, aclamînd 
cu căldură pe șefii celor două 
state.

în sectorul de creație, gazdele 
au organizat o sugestivă expoziție, 
precum și o prezentare a ultimelor 
creații ale fabricii. Oaspeții apre
ciază varietatea și calitatea mode
lelor, fantezia creatorilor, finețea 
firelor și fibrelor sintetice româ
nești, care au făcut ca marca a- 
cestei tinere unități să devină re
pede cunoscută, produsele sale 
fiind exportate în prezent în 11 
țări.

„îmi exprim admirația pentru 
înaltul nivel la care a ajuns in
dustria românească. Doresc celor 
care se ocupă de această fabrică 
să obțină progrese și succese și 
mai mari" — înscrie în cartea de 
onoare șeful statului sudanez îna
inte de a-și lua rămas bun de la 
gazde.

Cu această întreprindere, vizita 
în Capitală a luat sfîrșit. în drum 
spre reședința oficială a oaspeți
lor, cetățeni ai Caoitalei au salutat 
din nou. cu multă cordialitate și 
stimă, pe conducătorii celor două 
state, și-au exprimat cu căldură 
sentimentele lor de prietenie față 
de solii poporului sudanez.

(Agerpres)

lui și geologiei, Vasiie Pungan. con
silier al președintelui Consiliului de 
Stat, precum și persoane oficiale su
daneze.

★
Ministrul afacerilor externe. Geor

ge Macovescu, a avut in aceeași zi 
o întrevedere cu omologul său su
danez, Mansour Khalid.

Cei doi min ștri de externe s-au 
întreținut asupra unor aspecte ale 
dezvoltării rela’iilor bilaterale, pre
cum și a unor probleme internațio
nale de interes comun. (Agerpres)

întimpinați cu simpatie și căldura de locuitorii din cartierul Titan

SPECTACOL DE GALĂ
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Buseina Nimeiri au asistat, 
marți seara, la Opera Română, la un 
spectacol de gală oferit de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste in 
onoarea șefului statului sudanez și a 
soției sale.

La spectacol au asistat, de aseme
nea, Ilie Verdeț, Manea Mănescu, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălachc, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Constantin Băbălău, Petre Blajovici, 
Mihai Dalea, Aurel Duca, Ion Io- 
niță. Ion Pățan, Ștefan Andrei, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, împre
ună cu soțiile, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și organi
zații obștești și alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți Mansour Khalid, mi
nistrul afacerilor externe al Sudanu
lui, Ibrahim Moneim Mansour, mi
nistrul economiei naționale, Izz El 
Dign El Sayed, membru al Biroului 
Politic al Uniunii Socialiste Suda
neze, Aby Bakr Osman Mohamed 
Jalih, secretar general la președin
ția republicii. Bona Malwal, adjunct 
al ministrului informațiilor și cultu
rii, Gamal Mohamed Ahmed, amba
sador in M.A.E., general de brigadă 
Omar Mohammed El Tayeb, Gindeel 
Ibrahim Gindeel, adjunct al secre
tarului general pentru problemele 
cabinetului, și celelalte persoane ofi
ciale care-1 însoțesc pe președintele 
Republicii Democratice Sudan in vi
zita pe care o întreprinde in țara 
noastră.

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
doamna Buseina Nimeiri a vizitat 

obiective social-culturale din Capitală
Tovarășa Elena Ceaușescu și soția 

președintelui Republicii Democratice 
Sudan, doamna Buseina Nimeiri. au 
vizitat, marți dimineața, expoziția 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, organizată intr-unui 
din pavilioanele Complexului expo- 
zițional din Piața Scinteii.

Aici au venit in intimpina- 
re Florian Dănălache. președintele 
UCECOM, Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
Maria Groza, vicepreședintă a con
siliului, alte persoane oficiale.

Grupuri de fete, în pitorești cos
tume naționale, oferă oaspetelor ga
roafe roșii.

Se parcurg apoi sălile expoziției, 
unde sint reunite 17 000 de exponate, 
care atestă talentul, măiestria și in
geniozitatea creatorilor lor. Sint ad
mirate, pe rind, obiecte de artă 
populară, de o deosebită varietate și 
frumusețe artistică, reprezentative 
pentru toate zonele etnografice ale 
țării : covoare. broderii. țesături, 
vase de ceramică, sculpturi în lemn, 
piese de artizanat lucrate in piele 
etc. Alte standuri cuprind articole 
de îmbrăcăminte pentru copii, femei 
și bărbați, mobilă, produse de încăl
țăminte și marochinărie, realizate in 

. cadrul cooperativelor meșteșugărești.
Doamna Buseina Nimeiri exami

nează cu atenție unele exponate, șe 
interesează de tehnicile folosite in 
executarea lor, apreciind originalita
tea și bogăția folclorului românesc, 
preocuparea existentă pentru valo
rificarea tezaurului artistic popular.

în încheiere se asistă la o prezen
tare a portului național, precum și 
a unor confecții pentru femei, care 
se remarcă prin folosirea cu inven
tivitate a liniei și broderiei costu
mului popular.

La plecare, soția președintelui Re
publicii Democratice Sudan semnează 
in cartea de onoare a expoziției.

în continuare tovarășa Elena 
Ceaușescu șl doamna Buseina Ni
meiri, însoțite de tovarășele Suzana 
Gâdea și Maria Groza, au vizitat Pa
latul pionierilor din Capitală, unde 
sute de copii le fac o entuziastă pri
mire, inconjurindu-le cu multă dra
goste, dăruindu-le flori.

în numele purtătorilor cravatelor 
roșii, Virgiliu Radulian, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, a’exprimat bucuria dc a 
primi vizita înaltelor oaspete in 
acest lăcaș pionieresc, palatul con
stituind o expresie vie a grijii și so
licitudinii cu care statul român în
conjoară tinăra generație. Tovarășul 
Virgiliu Radulian a rugat pe doamna 
Buseina Nimeiri să transmită, la în

Au asistat șefi de misiuni acredi
tați la București, alți membri ai 
Corpului Diplomatic.

Apariția in loja oficială a președin
ților Nicolae Ceaușescu. Gaafar Mo
hammed Nimeiri. a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a doamnei Buseina Ni
meiri a fost întîmpinată de asis
tență cu puternice aplauze.

Au fost intonate imnuriile de stat 
tfle celor două țări.

In deschiderea spectacolului au 
fost prezentate selecțiuni din muzi
ca cultă și populară românească, cîn- 
tece patriotice care exprimă bucuria 
de a trăi zilele marilor înnoiri ale 
României socialiste, hotărirea de a 
spori, prin muncă, bogățiile și fru
musețile țării. Au urmat momente 
coregrafice sugestive, suite de dan
suri populare din diferite zone etno
grafice. care au reliefat originalita
tea și strălucirea creației noastre 
folclorice.

În semn de omagiu au fost inter
pretate melodii din folclorul suda
nez. cu vechi și valoroase tradiții.

Spectacolul s-a bucurat de un fru
mos succes, artiștii fiind îndelung 
aplaudați.

Interpreților le-au fost oferite flori 
din partea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohammed 
Nimeiri.

La reușita spectacolului și-au dat 
concursul corul Filarmonicii „George 
Enescu", orchestra, ansamblul de ba
let și corul Operei Române. an
samblurile ..Ciocîrlia". ..Rapsodia 
română'* și Uniunii Tineretului Co
munist. precum si numeroși artiști 
de frunte ai scenelor bucureștene.

(Agerpres)

toarcerea in patrie, copiilor sudanezi 
un călduros salut din partea pionie
rilor și școlarilor României socia
liste.

La început se poposește în sălile 
expoziției „Expedițiile cutezătorii", 
care oferă o imagine sugestivă a ac
tivității desfășurate, in lunile de 
vacanță, de micii cercetători, în di
verse regiuni ale țării. Căpitani și 
membri ai echipajelor de „cutezători" 
împărtășesc din munca lor de in
vestigație științifică.

Doamna Buseina Nimeiri ascultă 
cu atenție explicațiile care se dau, 
apreciază activitățile inițiate in ca
drul Palatului pionierilor, după care 
semnează in cartea de impresii.

De asemenea sînt vizitate citeva 
standuri ale expoziției „Miniteh- 
nicus".

Tovarășa Elena Ceaușescu și soția 
președintelui Republicii Democratice 
Sudan iau parte apoi la un spec
tacol dat in onoarea lor de forma
țiile Palatului pionierilor.

In timpul vizitei la Palatul pionierilor

(Urmare din pag. I)

privesc decît statele direct inte
resate. Aceasta cu atit mai mult 
cu cît poziția de principiu a Româ
niei este că trebuie să se ajungă 
la retragerea definitivă a trupe
lor străine din Europa și de pe te
ritoriile altor state. Desigur, apre
ciem că și măsurile parțiale sînt 
utile, ca o etapă în realizarea o- 
biectivelor finale. În acest sens, 
considerăm că ar fi un lucru bun 
dacă se va ajunge — la Viena — 
la acorduri cu privire la reducerea 
trupelor, ca un pas în direcția li
chidării lor. Aceasta ar contribui 
la procesul de destindere în Eu
ropa, la crearea unor relații mai 
bune.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră, domnule 

» președinte, despre divergențele 
existente intre țările socialiste 
și despre perspectivele rela
țiilor dintre aceste țări ?

RĂSPUNS : Desigur, nu este un 
seoret pentru nimeni că există a- 
ceste divergențe, că sînt deosebiri 
în aprecierea unor evenimente 
sau unor probleme ale vieții in
ternaționale ale contemporaneită
ții. Noi considerăm însă că aces
tea sînt vremelnice, că interesele 
atît ale popoarelor țărilor socia
liste, cît și ale dezvoltării vieții in
ternaționale, ale colaborării inter
naționale și progresului social cer 
ca aceste divergențe și deosebiri 
de păreri să fie depășite, să se a- 
jungă la relații de strînsă colabo
rare între țările socialiste. Apre
ciem că există reale posibilități în 
această privință și se va ajunge 
la aceasta. S-ar putea spune că în 
procesul perfecționării relațiilor 
dintre țările socialiste are loc de 
fapt afirmarea unor principii noi 
în viața internațională. Este de în
țeles că aceste principii ale rela
țiilor noi trebuie să pornească de 
la deplina egalitate în drepturi, 
respectul reciproc al independenței 
și suveranității, neamestecul în 
treburile interne, dar, totodată, și 
de la necesitatea întrajutorării șl 
conlucrării pentru progresul eco
nomi co-social al fiecărei țări în 
parte.

ÎNTREBARE : Care sînt, du
pă părerea dumneavoastră, 
perspectivele dezvoltării cola
borării și sprijinului dintre ță
rile socialiste, atit in condiții
le construirii noului sistem so
cial, cît și în cazul în care un 
stat socialist sau altul ar fi 
supus unei agresiuni din par
tea altor puteri ?

RĂSPUNS : în ce privește edifi
carea socialismului într-o țară sau 
alta, aceasta este o problemă care 
interesează nemijlocit forțele po
litice, clasa muncitoare, poporul 
respectiv — și ea nu se poate solu
ționa decît de forțele interne din 
țara respectivă. Desigur, în spiri
tul solidarității internaționale, care 
a caracterizat întotdeauna partide
le muncitorești și socialiste — și 
tocmai astăzi vom sărbători 80 de 
ani de la formarea partidului mun
citoresc din România — partidele 
revoluționare trebuie să-și acorde 
ajutor și sprijin politic, moral și 
de altă natură, fără a interveni 
însă în treburile altor partide sau 
state.

Fără îndoială că dacă o țară so
cialistă va fi atacată, așa cum s-a 
întîmplat, de exemplu, cu Vietna
mul, țările socialiste — ca și alte 
popoare și forțe progresiste — au 
obligația de a o ajuta, în conformi
tate cu cererile și cu dorința țării 
respective. Așa au procedat toate 
țările socialiste și multe alte sta
te și forțe progresiste, inclusiv din 
Statele Unite, care au acordat spri
jin Republicii Democrate Vietnam 
în lupta sa.

ÎNTREBARE : Ce impor
tanță acordați rolului condu
cătorului în politica internă și 
internațională, valorii diplo
mației personale ?

RĂSPUNS : în legătură cu rolul 
conducătorilor de stat sau politici 
în viața internă și externă, trebuie 
să menționez că, după părerea 
mea, orice activitate internaționa
lă — mai cu seamă în condițiile 
de astăzi — se poate desfășura cu 
succes numai în măsura în care 
masele populare, popoarele vor 
fi active, își vor spune cu putere 

cuvîntul. în acest sens, consider 
că, în epoca actuală, conștiința po
litică a popoarelor a crescut mult. 
Ca sâ fiu cît mai bine înțeles, do
resc să menționez că, după păre
rea mea, înfăptuirea politicii de 
destindere și pace nu poate fi de
cît rodul activității unite și ferme 
a popoarelor. Aceasta nu înseamnă 
a nega rolul pe care îl pot avea 
și îl au conducătorii statelor și 
conducătorii politici în realizarea 
de transformări revoluționare pe 
plan național sau în dezvoltarea 
colaborării și întărirea păcii in 
lume. Dar nici un conducător de 
stat sau conducător politic nu va 
putea realiza nimic dacă nu se 
bucură de sprijinul poporului său, 
dacă nu asigură ca activitatea sa 
să fie urmată și continuată de po
por. De altfel, s-ar putea spune câ 
un conducător de stat sau un con
ducător politic poate realmente să 
aibă un anumit rol in viața națio
nală sau internațională numai în 
măsura în care el ține seama de 
năzuințele poporului său, de nă
zuințele popoarelor spre o politică 
de dezvoltare economico-socială, de 
independență, spre o politică de 
colaborare și pace.

ÎNTREBARE : Pînă acum, 
în România au fost înfăptuite 
principiile fundamentale ale 
construcției socialiste. Cind 
credeți că partidul și guver
nul dumneavoastră vor fi gata 
să înceapă construirea comu
nismului 1

RĂSPUNS : într-adevăr, în 
România au fost înfăptuite prin
cipiile fundamentale ale construc
ției socialiste : toate mijloacele de 
producție au trecut în mîinile po
porului, am asigurat puterea poli
tică a clasei muncitoare, a între
gului popor, înfăptuim repartiția 
pe baza principiilor eticii și echi
tății socialiste. Dar acestea au pus 
de-abia bazele edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România. De aceea, Congresul al 
X-lea al partidului și Conferința 
Națională au trasat drept obiectiv, 
pentru următorii 10—15 ani, făuri
rea societății socialiste multilate
ral dezvoltate care să asigure afir
marea din plin, pe plan național, 
pentru toți cetățenii țării, a prin
cipiilor socialiste.

în ce privește trecerea la con
struirea comunismului în România, 
ea nu va depinde atît de hotărî- 
rea partidului și guvernului român, 
cît de crearea condițiilor econo- ■ 
mice, sociale pentru aceasta. De 
altfel, între socialism și comunism 
nu există o graniță. Trecerea, de la 
socialism spre comunism este — 
aș putea spune — un proces natu
ral, presupune o integrare trep
tată, afirmarea și înfăptuirea unor 
principii comuniste, dintre care u- 
nele se vor afirma chiar în urmă
toarea etapă, a celor 10—15 ani, 
despre care am vorbit. Vreau însă 
să fiu bine înțeles că, fără o pu
ternică industrie, dezvoltată pe ba
za celei mai înalte tehnici și știin
țe contemporane, fără o agricul
tură puternică, modernă, fără ridi
carea științei și culturii, ca bază 
pentru construirea noii societăți, nu 
se poate vorbi nici de victoria so
cialismului și, cu atît mai mult, nu 
se poate vorbi de trecerea la fău
rirea societății comuniste. Totodată, 
trebuie să menționez că în această 
direcție avem în vedere și dezvol
tarea largă a democrației, crearea 
cadrului adecvat pentru participa
rea activă a maselor populare la 
conducerea societății. Pornim de la 
faptul că socialismul și comunis
mul presupun făurirea de către po
porul însuși a destinelor sale, 
conducerea de către popor a între
gii vieți economico-sociale.

Din toate acestea se poate spune 
că de-abia după următorii 10—15 
ani vom putea pune la ordinea zi
lei problemele edificării sau reali
zării din plin a unor cerințe ale 
societății comuniste, care va fi, de
sigur, o etapă și aceasta istoricește 
îndelungată. Sner însă să ne întîl- 
nim în acei ani și să discutăm îm
preună cum se aplică aceste prin
cipii.

ÎNTREBARE : Karl Marx a 
subliniat adesea necesitatea 
creării „omului nou“, care să 
acționeze în întregime pentru 
colectivitate, și nu pentru pro
priile interese. Ce credeți in 
prezent, după mai mult de 25 

dc ani de socialism, despre po
sibilitățile creării efective a 
acestui „om nouu ?

RĂSPUNS : într-adevăr, Karl 
Marx s-a preocupat mult de ne
cesitatea făuririi „omului nou“. de
barasat de toate tarele societății 
burgheze. Este de înțeles că făuri
rea unei orinduirl sociale presu
pune și transformări în conștiința 
omului, în felul de a judeca, în ra
porturile juridice, în raporturile 
sociale. Presupune deci făurirea 
unui om cu un nou orizont de În
țelegere a relațiilor sociale, a rela
țiilor juridice, a fenomenelor* ge
nerale ale dezvoltării omenirii, un 
om care să înțeleagă că trebuie să 
fie participant activ la făurirea tu
turor bunurilor materiale și spiri
tuale, că, preocupîndu-se de inte
resele sale, nu trebuie să uite nici 
un moment — și, cîteodată, chiar 
să pună pe prim plan — interesele 
colectivității, interesele generale 
ale dezvoltării societății. Aș putea 
afirma.că în România s-au obținut 
unele rezultate în această direcție. 
Plenara Comitetului Central din 
noiembrie 1971 și-a propus ca țel 
tocmai intensificarea acestei acti
vități de educație, de formare a 
noului om, de afirmare în viață a 
principiilor eticii șl echității socia
liste șl comuniste.

ÎNTREBARE : România în
cearcă să atingă cit mai re
pede posibil nivelul statelor 
industrializate. Vă rugăm, 
domnule președinte, să vă re
feriți la perspectivele pe care 
le deschide țării și poporului 
această politică de industriali
zare susținută.

RĂSPUNS : într-adevăr, ne-am 
propus să lichidăm în următorii 
10—15 ani rămînerea în urmă din 
punct de vedere economic a Româ
niei, să ajungem lâ nivelul țărilor 
dezvoltate. Desigur, aceasta cere 
eforturi. Voi menționa în această 
privință faptul că anual alocăm în 
scopul dezvoltării circa 30—32 la 
sută din venitul național. Dar, 
dacă nu vom face acest lucru, nu 
vom putea vorbi nici de societatea 
socialistă multilateral dezvoltată, 
nici de trecerea la comunism.

Doresc însă să menționez că a- 
cordăm o mare atenție ridicării 
nivelului de trai al populației. în 
acest cincinal, veniturile reale ale 
salariaților urmează-să crească cu 
20—24 la sută, ceea ce, practic, re
prezintă un ritm ce nu se întîlneș- 
te astăzi în multe țări din lume, 
în. acești cinci ani urmează șă in
tre în •industrie și în alte domenii 
de activitate peste 1 200 000 de oa
meni. Ne propunem, de altfel, ca 
pînă în 1990 să ajungem la o popu
lație ocupată în agricultură în ju
rul a 12—15 la sută, față de cir
ca 50 la sută cît reprezenta în 
1970.

Dezvoltăm larg construcția de 
locuințe, de spitale, școli și alte 
așezăminte social-culturale. Deci, 
tocmai procesul de industrializare 

• și de dezvoltare a agriculturii 
creează și baza materială pentru 
intensificarea construcțiilor de lo
cuințe și de alte obiective sociale, 
pentru creșterea veniturilor oame
nilor muncii. Fără aceasta nu am 
putea realiza programul de creștere 
a veniturilor. Ca atare, eforturile 
pe care România și poporul român 
le fac pentru dezvoltarea Indus
triei, a agriculturii, științei și cul
turii sînt strâns legate și condi
ționează ridicarea bunăstării, a 
gradului general de civilizație al 
poporului. Experiența României și 
a altor țări în curs de dezvoltare 
demonstrează că, dacă nu se fac e- 
forturi pentru dezvoltarea econo
miei, statele respective rămîn în 
urmă și deci și nivelul de viață al 
poporului continuă să se înrăută
țească. Cred că vă sînt bine cunos
cute preocupările actuale legate 
tocmai de mărirea decalajului din
tre țările dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare, de înrăutățirea 
condițiilor de viață ale popoarelor 
din zonele rămase în urmă. 
Desigur, dacă ar acționa și pe plan 
mondial principiile eticii și echi
tății socialiste, atunci ar trebui să 
se facă o mai bună repartiție a 
veniturilor și pe scară internațio
nală, șl, deci, țările dezvoltate ar 
trebui să acorde un sprijin ceva 
mai mare țărilor în curs de dez
voltare pentru a le ridica mai 
rapid nivelul de dezvoltare. Dar, 
din păcate, încă nu acționează a- 
ceste principii pe plan internațio
nal. în ce ne privește, noi vom 
depune eforturi pentru a asigura 
propria noastră dezvoltare. Vom 
întări colaborarea cu țările socia
liste, cu cele în curs de dezvoltare, 
cît și cu celelalte state, inclusiv 
cu țările dezvoltate, deoarece con
siderăm că numai pe această cale 
putem asigura poporului nostru un 
loc demn în lume și o viață civi
lizată.

ÎNTREBARE : Cu ce se o- 
cupă în timpul liber o per
soană care lucrează a tit de 
mult ca dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Pentru a vorbi cu 
ce se ocupă în timpul liber o per
soană care lucrează mult, trebuie 
mai întîi ca această persoană să 
aibă într-adevăr asigurat timpul 
liber. Desigur, în societate sînt 
multe preocupări necesare — 
preocupări de familie, de studiu, 
de vizionare a diferite filme sau 
piese de teatru — anumite activi
tăți recreative generale, cum sînt 
sportul și vînătoarea, precum și 
altele ce se pot face atunci cînd 
există timp liber. Dacă aș avea 
suficient timp liber m-ar interesa 
toate aceste domenii — și, cîteo
dată, încerc să găsesc acest timp.

În încheiere, aș dori ca. prin in
termediul ziarelor dumneavoastră, 
să transmiteți poporului olandez 
cele mai bune urări de viață feri
cită, prosperitate fi pace.
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POMICULTURA—O PREOCUPARE 
DE PRIM ORDIN IN ACEASTA PBMfiVARA 

IN SCRISORI ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
oamenii muncii din județe, tineretul se angajează să planteze cit mai mulți pomi, să 
ingrijească și să dezvolte livezile, să sporească producția de fructe, să amelioreze 

calitatea acesteia
în prezent, în întreaga țară se 

desfășoară o amplă acțiune patrio
tică privind păstrarea, întreține
rea și dezvoltarea patrimoniului 
pomicol la care participă sute de 
mii de cetățeni, tineri și virstnid, 
locuitori ai satelor și orașelor.

în numeroase telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, organiza
ții de partid, cooperative acricole 
de producție, cetățeni Iși ex
primă hotărî rea lor de a con
tribui activ la sporirea fondului 
național pomicol. Astfel, in tele
grama Comitetului orășenesc Cim- 
pulung Muscel al P.C.R.. jude
țul Argeș, se arată intre altele : 
Locuitorii acestor meleaguri cu 
vccbj și valoroase tradiții in cultu
ra pomilor se angajează să reali
zeze in întregime planul de plan
tări prevăzut pentru 1973. concre
tizat prin sădirea a 48 000 pomi 
și 25 ha coacăz negru și 1,5 mi
lioane stoloni de căpșuni. în accit 
soop in perioada 2—9 apribe 
este organizată S&ptămina sădirii 
pomilor, pentru executarea In mod 
ritmic a tuturor lucrărilor pre
văzute de complexul agrotehnic in 
livezi. De asemenea, pe o distanță 
de 10 km a drumului național ce 
leagă orașul Cimpulung Muscel cu 
municipiu] Brașov vor fi plantați 
2 000 de nuci.

DE CE A FOST AMÎNAT
- pentru a doua oară -

MOMENTUL INAUGURAL?
Raid-anchetă pe trei șantiere

Anul trecut, dintr-o serie de cauze — unele obiective, dar cele mai 
multe datorate neajunsurilor serioase manifestate in activitatea de pt 
unele șantiere — citeva zeci de capacități de producție n-au întrunit 
condițiile cerute de punerea lor in funcțiune la termen. Ca atare, eco
nomia națională a fost lipsită de cantități importante de produse, so
licitate — potrivit prevederilor de plan — de numeroase întreprinderi 
pentru desfășurarea normală a activității lor dc producție si la ex
port. Lichidarea cit mai rapidă a acestor restanțe, intrarea in produc
ție a capacităților respective se impuneau ca o sarcină de prim ordin 
pentru toti factorii cu răspunderi in acest domeniu. De altfel, la indi
cata conducerii partidului, titularii si beneficiarii de investiții au în
tocmi:. in strinsă colaborare cu constructorii, noi grafice de lucrări, 
cu termene reprogramate de punere in funcțiune.

Pe o serie de șantiere s-a acționat 
cu operativitate in scopul finalizării 
măsurilor stabilite. De exemplu, pe 
șantierele Fabricii de utilaje și ma
trițe din Timișoara sl „Feroneria" 
din Arad, constructorii ău reușit 
să rezolve in scurt timp pro
blemele legate de asigurarea mate
rialelor și a forței de muncă nece
sare. La ora actuală, cele două uni
tăți. intrate în producție, se află în 
plină competiție cu timpul, pentru 
scurtarea perioadei de atingere a pa
rametrilor proiectați. Asemănător, la 
Uzina de utilaje pentru industria 
materialelor dc construcții din Bis
trița și Ia instalația de fcnol-acetonâ 
de la Grupul industrial petrochimic 
din Borzești. montajul echipamente
lor și utilajelor tehnologice s-a inten
sificat, cele două capacități aflindu-se 
in etapa finală a probelor tehnologi
ce. iar debutul lor productiv a deve
nit o chestiune de zile.

Dar nu in toate cazurile se pot 
consemna aceleași rezultate satisfă
cătoare. La unele dintre noile capa
cități a expirat și cel dc-al doilea 
termen programat de punere in func
țiune : la altele, respectarea lui este 
„umbrită*' de serioase incertitudini. 
De ce natură sini problemele cu care 
se confruntă șantierele acestor obiec
tive de investiții, in ce direcții tre
buie acționat cu prioritate pentru re
zolvarea lor neintirziată. Răspunsul 
ii oferă raidul întreprins pe citeva 
dintre șantierele aflate in această si
tuație.

N-AJUNGE NUMAI 
OPTIMISMUL 

BENEFICIARULUI
Instalația de săruri fosfatice de la 

Uzina chimică din Valea Călugăreas
că trebuia să intre in funcțiune la 
fineie anului 1972. Dar și in prezent 
se lucrează la montajul unor utilaje 
șt agregate care au fost livrate cu 
mare intirziere de o serie de furni
zori din țară. „Cele mai man greu
tăți — ne-a spus ing. Valentin Teo- 
dorescu. de la serviciul de investiții 
&1 uzinei — ni le-au creat tocmai 
unitățile din cadrul ministerului nos
tru de resort : Uzina de utilaj chi- 
mic-Făgăraș și U.P.R.U.C. Găesti. 
Evident, asemenea restanțe repetate 
au generat decalarea termenului de 
punere in funcțiune a instalației 
pentru 30 iunie 1973.

— Acest al doilea termen va fi res
pectat ?

— Credem că da. Acționăm cu 
toate forțele pentru obținerea grab
nică a utilajelor intirziate. Sintem 
prezenți, in permanență, în uzinele 
constructoare de mașini, Insistăm pe 
toate căile pentru asigurarea utilaje
lor. Ca urmare, cele mai importante 
dintre ele ne-au sosit Acum, depinde 
de constructor — Trustul de construc
ții industriale din Ploiești — sâ ac
celereze ritmul lucrărilor, pentru a 
se încadra in noile grafice.

La Filiala județeană Prahova a 
Băncii de investiții, situația nu pare 
totuși atit de simplă. De ce ? Pentru 
că proiectantul — Institutul IPRAN 
din Capitală — n-a predat incă mo
dificările privind îmbunătățirea teh
nologiei de fabricație. Decj, menți
nerea acestei stări de lucruri ar duce 
la situația de a fi gala instalația, 
sare s-ar afla insă in imposibilitate

Animați dc prețioasele Indicații 
date dc dumneavoastră personal, 
cu oraziâ v.zitcl făcute in planta
ția pomicolă a cooperativei agri
cole din comuna noastră în iunie 
1971 — se arată in telegrama ndre- 
sp.tâ de adunarea generala a mem
brilor cooperatori din comuna Bo- 
Icni — vă raportăm că recoman- 
cl irite date au fost materializate in 
cadrul patrimoniului pomicol al 
cooperativei. Deși condițiile clima
tico ale anului trocul au fost vi
trege și pentru pomicultură, coope- 
rakiva a îndeplinit planul de pro
ducție livrind statului 1 116 tone 
fructe, din care la export 40 do 
tone, realizind venituri însemnate 
care au dus la întărirea economîco- 
financinră a unității, la ridicarea 
nivelului de trai al membrilor 
cooperatori. Noi. cooperatorii din 
comuna Boteni — se scrie in în
cheierea telegramei — ne angajăm 
să ne unim in continuare efortu
rile pentru executarea la timD și 
de calitate a tuturor lucrărilor 
agrotehnice, să facem totul ca 
unitatea noastră să devină frun
tașă pe județ și pe țară.

în telegrama Comitetului comu
nal de partid Gotlcni se arată : 
Comuniștii și ceilalți cetățeni ai 
comunei au trecut la realizarea de 
noi plantații in gospodăriile perso
nale. mărind nutnărul pomilor 

de a funcționa la parametrii prevâ- 
zuți. De altfel, uzina a mal intimpi- 
nat astfel de greutăți și în cazul 
instalației de fluorură de aluminiu. 
Mai trebuie aduse argumente în fa
voarea soluționării rapide a acestei 
probleme deloc minore ? Nu. Preve
nirea unor eventuale neajunsuri in 
activitatea de producție, ceea ce în
seamnă punerea la punct cu operati
vitate a tuturor aspectelor legate de 
funcționarea optimă de la bun înce
put a acestei instalații, se ridică ca 
o sarcină prioritară. Rămine ca be
neficiarul și proiectantul să acțio
neze hotărit, chiar in aceste zile, 
pentru rezolvarea ei.

0 SITUAȚIE CARE CERE 
MĂSURI FERME
Șl OPERATIVE

De două ori s-a prezentat anul 
trecut la Alba Iulia, pe șantierul noii 
capacități de Ia uzina de utilaje pen
tru industria materialelor de con
strucții, comisia de recepție. Și, de 
fiecare dată, concluzia a fost aceeași : 
investiția nu întrunea nici măcar 
condițiile minimale necesare punerii 
in funcțiune. S-au făcut recomandări 
precise, pe baza cărora beneficiarul 
și constructorul — Trustul de con
strucții industriale din Cluj — au 
întocmit noi planuri de acțiune și, 
bineințeles, și-au luat angajamente. 
Cu toate acestea, nici astăzi, după 
șase luni de la expirarea termenului 
de dare in exploatare a acestei capa
cități. nu s-a produs revirimentul 
promis și așteptat, problema numărul 
unu Ia ordinea zilei continuind să o 
constituie soluționarea dificultăților 
pe care le intimpină în activitatea 
lor cei doi factori amintiți. La cel 
de-al doilea cuptor electric de la 
turnătorie a mai rămas de lucru 
destul de serios, stația de compre- 
soare (care condiționează punerea 
in funcțiune a Întregii capacități) 
este departe de a fi terminată ; 
montorii au Încă de executat un 
volum de muncă însemnat — șl a- 
ceasta. la cuptoarele de uscat forme, 
la instalația de desprăfuire, la cup
toarele de tratament termic primar, 
la cuptoarele de uscat miezuri ș.a.

Cum se explică o atare situație ? 
Redăm punctul de vedere al tov. 
Ștefan Dumitrescu, director adjunct 
al Filialei județene Alba a Băncii de 
investiții :

— Răspunderea principală pentru 
situația necorespunzătoare în care se 
găsește această lucrare revine, Indis
cutabil, constructorului. în pofida 
tuturor evidențelor, pe șantier se 
află numai o cincime din necesarul 
de muncitori, determinat pe baza lu
crărilor care au mai rămas de exe
cutat.

Această opinie se cuvine Întregită 
cu observațiile noastre făcute direct 
pe șantier : răspunderea beneficia

Din raidul nostru se desprinde concluzia că, acum, Important este să nu 
se mai piardă timpul sub nici un motiv. Toți factorii angajați in realizarea 
acestor investiții trebuie să conlucreze strins pentru soluționarea operativă și 
cu răspundere a tuturor problemelor de care depind terminarea grabnică a 
lucrărilor și punerea in funcțiune a capacităților de producție respective. 
Este o cerință dictată de interesele majore ale dezvoltării țării, ale realizării 
planului pe acest an, ca aceste capacități să dea cit mai repede rezultatele 
economico-financiore soon ta te.

Inq. Cristian ANTONESCU 
Constantin CAPRARU 
Gheorcjhe D1N1CA 
Octav GRUME ZA

existențl cu încă 7 000 In primăva
ră și cu peste 0 000 in toamnă. 
Ne angajăm fată de Comitetul Cen
tral al partidului și față dc dum
neavoastră personal. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom urmări 
realizarea de producții pomicole su
perioare a lit din punct do vedere 
cantitativ, cit și calitativ pentru sa
tisfacerea cerințelor de consum ale 
populației.

In telegrama adresată de aduna
rea populară a comunei Poenarii 
dc Argeș se exprimă hotărirca lo
cuitorilor do a contribui cu toate 
forțele la dezvoltarea patrimoniu
lui pomicol al comunei, la reali
zarea unor recolte sporite de fruc
te. Vom acorda o atenție deosebi
tă efectuării sistematice a lucrări
lor solului în plantațiile pomicole, 
la completarea golurilor, la înlocui
rea pom’lor neroditori prin plan
tarea altora din specii și soiuri va
loroase corespunzătoare condițiilor 
climatice alo comunei noastre. în 
fiecare an vom organiza, intre 

1 și 7 aprilie, sădilul și ingrijitul po
milor. acțiune la care vor fi mobi
lizați, alături de membrii coopera
tori. pionierii șl uteci.știi. în acest 
an. In cadrul cooperativei vom 
planta 1 500 pomi. 500 nuci si 8 000 
de vișini, iar în gospodăriile mem
brilor cooperatori, peste 1 000 de 
pomi fructiferi.

rului nu este deloc „secundară". E- 
ludindu-și îndatoririle clare care-i 
revin, propriul interes — acela de a 
sprijini cu toate mijloacele de care 
dispune apropierea zilei cind noua 
capacitate va produce primele utila
je și piese de schimb — beneficiarul 
s-a comportat ca un simplu „martor" 
față de tot ceea ce se întimplă in ju
rul său. punindu-și speranțele numai 
și numai in promisiunile constructo
rilor. Mai poate surprinde faptul că 
și față de termenele reprogramate de 
punere in funcțiune a investiției se 
înregistrează o restanță serioasă, de 
circa o lună de zile ? Ceea ce trebuie 
să înțeleagă cu toată claritatea, atit 
întreprinderea beneficiară, cit și con
structorul este că acest joc de-a 
termenele este inadmisibil și că îm
preună, printr-o conlucrare fructu
oasă, trebuie să treacă neintirziat de 
la vorbe la aplicarea cu strictețe a 
măsurilor preconizate. Ne referim 
la sporirea numărului de montori 
din cadrul uzinei, la clarificarea tu
turor soluțiilor adoptate în proiecte, 
la mobilizarea întregului potențial 
tehnic și uman de care dispune con
structorul. in scopul intrării grabni
ce in funcțiune a capacității de pro
ducție respective.

CU REPROȘURI 
RECIPROCE NU SE 

RECUPEREAZĂ 
TIMPUL PIERDUT

Pierderile de producție generate de 
Încălcarea termenului de dare in ex
ploatare a noilor capacități de la Fa
brica de armături din fontă și oțel 
din Zalău însumează, la această dată, 
citeva zeci de milioane lei. Pagubă 
pe care o suportă economia. în loc să 
intervină energic pentru lichidarea 
acestei restanțe, constructorul, bene
ficiarul și proiectantul sint preocu
pați să caute... vinovatul ; construc
torul acuză pe proiectant pentru nu
meroasele erori descoperite in docu
mentația de execuție (care au nece
sitat nu mai puțin de 530 de note de 
comandă suplimentară, atrăgind o 
majorare deloc neglijabilă a devizu
lui general), iar beneficiarul pe con
structor pentru soluțiile costisitoare 
adoptate in detrimentul celor bune 
indicate in proiect. Ca urmare, mon
tajul unor utilaje de mare capacitate 
a stagnat mai multă vreme.

Că o asemenea dispută — care cu 
toate eforturile organelor locale nu 
a putut fl curmată — Influențea
ză negativ desfășurarea lucrărilor 
pe acest șantier, e«?te lesne de Înțe
les. Greu de acceptat rămine insă 
poziția do expectativă a forurilor 
coordonatoare — Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele 
șl Ministerul Construcțiilor Indus
triale — care nu se hotărăsc să 
pună piciorul in prag, să oblige pe 
cei responsabili să treacă la înlătu
rarea grabnică a dificultăților cu care 
este confruntat șantierul. Cu atit mai 
mult cu cit practica a demonstrat că 
lucrurile progresează atunci cind 
se acționează cu hotărire și respon
sabilitate. Ne referim la măsura luată 
recent de a se întări efectivele de 
montori cu lucrători detașați din în
treprinderile furnizoare dc utilaje, 
măsură care și-a făcut imediat sim
țite efectele pozitive.
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Pină ieri, în cooperativele agricole din întreaga țară au fost însămințate: 
cu diferite culturi din prima epocă —30 la sută din suprafețele prevăzute; sfecla 

de zahăr—in proporție de 43 la sută; legumele din prima epocă —circa 38 la sută

Grăbirea lucrărilor agricole de primăvară pentru a 
se recupera întîrzierile determinate de timpul neiavora- 
bil din luna martie constituie, în aceste zile, principala 
preocupare a oamenilor muncii din agricultură, a orga
nelor, a organizațiilor de partid județene și comunale. 
Corespondenții noștri ne relatează astăzi despre desfă
șurarea lucrărilor agricole în județele PRAHOVA, OLT 
și ALBA.

Exemple de bună organizare

Inițiative deosebite
SPECIALIȘTII - DE LA JU

DEȚ, DIN COMUNE - SINT 
PE CÎMP. în județele Prahova și 
Olt, unde desprimâvărarea s-a făfiut 
brusc, toți specialiștii organelor agri
cole județene lucrează efectiv in co
mune, ajutind, Împreună cu specia
liștii din unități, la organizarea mun
cii direct in ci mp.

Marți dimineața am intilnit, pe 
tarlalele cooperativelor agricole Co- 
corăști-Colț, Mănești și Inotești — 
Prahova — mulți ingineri agronomi 
cercetând in amănunțime starea so
lului. urmărind activitatea mijloace
lor mecanizate.

Aceeași situație și in județul Olt. 
Repartizați ne consilii intercoopera- 
tiste, specialiștii cunosc foarte bine 
situația concretă din cooperativele a- 
gricole de producție și adoptă opera
tiv măsuri pentru impulsionarea lu
crărilor. ..Știm astfel — ne spune 
ing. Gheorghe Mustătea. directorul 
trustului județean al S.M.A. — că in
tr-o serie de unități din nordul 
județului nu se poate Încă lucra cu 
întreaga forță mecanică. Cunoaștem, 
de asemenea, că alte cooperative au 
nevoie de mai multe tractoare. Am 
trimis, de exemplu. 50 de tractoare 
echipate cu grape cu discuri și 
semănători la Bucinișu, Gănea- 
sa și Strejești. Pe măsură ce 
în sud se termină semănatul 
culturilor din prima epocă, du
pă un plan bine stabilit, 300 de 
tractoare vor fi dirijate in unitățile 
râmase in urmă la semănat". De 
asemenea, pentru utilizarea eficien
tă a tractoarelor, a timpului bun de 
lucru, la Bucinișu se lucrează în 
două schimburi, noaptea la arat, ziua 
la semănat.

DA, ASA TREBUIE SA AC
ȚIONEZE CONSILIILE IN- 
TERCOOPERATISTE I Dintre 
cooperativele agricole ce alcătuiesc 
consiliul intercooperatist Alba Iulia, 
cea din Oarda de Jos rămăsese in 
urmă cu lucrările. Tractoarele n-au 
putut ara din cauza excesului de 
umiditate. La apelul conducerii 
consiliului intercooperatist (pre
ședinte loan Milaciu) in ajutorul lor 
au venit 7 tractoare de la secțiile 
de mecanizare din Ighiu și Bucer- 
dea Vinoasă, în frunte cu șefii secții
lor Mihai Dan și Cornel Dumitru, 
într-o singură zi au arat 20 de hec
tare. Asemănător a procedat și con
siliul intercooperatist Aiud. care a 
concentrat 25 de tractoare și mașini 
de plantat cartofi in cooperativa a- 
gricolă din Rimetca care are de 
plantat cartofi pe 105 ha. într-o sin
gură zi s-a pregătit o suprafață de 
citeva zeci de hectare șl s-au plantat 
12 hectare. Da, așa trebuie sâ ac
ționeze, in asemenea împrejurări, 
consiliile intercooperatiste ! Felici
tări !

Control în urma semănătorii. La datorie, inginerul agronom Eftimie DiAu 
de la cooperativa agricolă Cocorăști-Colț, județul Prahova

La Bărcănejti — Prahova, terenurile destinate furajelor sînt pregătite exemplar

PLANTEAZĂ LEGUMELE 
Șl NOAPTEA. La prima vedere 
ar părea o exagerare. Și, totuși, este 
un lucru absolut necesar. La această 
dată, plantarea legumelor in solarii 
trebuia încheiată. Condițiile clima
tice au aminat începerea lucrărilor. 
Pentru a se recupera răminerea in 
urmă, cooperatorii care lucrează In 
fermele legumicole ale cooperative
lor agricole din Urlați și Petroșani, 
județul Prahova, au hotărit să con
tinue plantatul și noaptea. Ieri, la 
aceste cooperative, s-a încheiat plan
tarea răsadurilor pe cele 4 hectare 
de solarii. Producția de legume ex- 
tratimpurii este asigurată. Nu numai 
in solarii, ci și in cimp se cere ca 
plantarea legumelor să fie grăbită. 
Iată de ce, la cooperativa agricolă 
din Bucov, toți cei care nu aveau 
treburi urgente au lucrat in grădină. 
De altfel, in județul Prahova, prin 
concentrarea unui număr mai mare 
de oameni la lucrările din grădini 
s-a reușit să se planteze, pină ieri 
seara, 50 la sută din suprafețele 
destinate culturilor din prima epocă.

RĂSADURI CU... APA 
CALDĂ. Pămîntul mai e Încă rece. 
Pentru a face ca plantele să se prin
dă cit mai bine, la cooperativa a- 
gricolă din Brîncoveni, județul Olt. 
răsadurile erau udate cu ană caldă 
de 35—40 de grade, imediat după 
plantare. Aici, dimineața, la ora 5, 
toti cei 150 de cooperatori din fer
ma legumicolă se aflau la plantatul 
cartofilor și al verzei timpurii. Ră
sadul de varză, de cea mai bună 
calitate, era adus de la complexul 
de sere Stoeneștl. Legumicultorii din 
Brîncoveni au raportat aseară un 
prim succes : încheierea plantării ce
lor 6 ha prevăzute a se cultiva cu 
varză timpurie si a celor 25 ha pla
nificate cu cartofi timpurii,

AUTOTRENURI PENTRU 
TRANSPORTUL SEMINȚE
LOR. Județul Prahova cultivă o su
prafață însemnată de cartofi timpu
rii. Vremea plantatului a sosit, dar 
tuberculii necesari plantărilor n-au 
fost aduși din vreme d’n județele 
Covasna și Harghita. Pentru a se 
cîștiga timp, s-au format adevărate 
tvenuri-auto (60—65 de autocamioa
ne) ale I.L.F. Prahova și ale coo
perativelor agricole din județ, care 
transportă cartofii. Ieri, din cantita
tea de 2 500 tone au ajuns la uni
tățile prahovene 500 de tone. Pină 
la sfirșltul săptăminii. după cum ne 
declară directorul genera] adjunct al 
Direcției agricole'județene, tovarășul 
Nicolae Mihai, toată săminta de car
tofi va ajunge în unități.

Lucrările la zi, în cifre și date

în județul PRAHOVA
o Suprafața totală însămînțată 6 230 ha
© 20 cooperative agricole situate în zonele do 

șes au încheiat semănatul culturilor din prima ur
gentă

• BILANȚUL ZILEI DE IERI:
- 100 ha arate
- 502 ha însămințate cu sfeclă de zahăr și 

mazăre
© Au fost executate canale pentru eliminarea 

excesului de umiditate de pe o suprafață de 305 ha

în județul ALBA
• A mai rămas de însămînțat doar 4 la sută din 

suprafața planificată pentru culturile din prima ur
gență

o Se apreciază că această lucrare va fi termi
nată azi

© ÎN CURSUL ZILEI DE IERI
- au fost însămînțate 630 ha
- orale 700 hectare

în județul OLT
• Au fost însămînțate 12 500 hectare șl pregă

tite pentru însămînțat 25 000 hectare
© Ieri s-au însămînțat 4 000 hectare și s-n 

pregătit terenul pe 6 300 hectare

Sîntem obligați să întrebăm...

Ați semnat... prin 
telefon ?

Unele utilaje cărora comisiile de 
recepție le-au acordat calificative 
corespunzătoare — viză de intrare 
în teren — s-au defectat. Așa se 
face că, in județul Prahova, la 1 a- 
prtlie, un mare număr de semănători 
n-au lucrat. Situația este oarecum 
asemănătoare și în județul Alba. 
Marți, 3 aprilie, din cauza unor de
fecțiuni au stat neutilizate 54 de 
tractoare.

în aceste cazuri, comisiile de re
cepție au fost in iarnă la fața locu
lui, au verificat mașinile sau au 
semnat... prin telefon ?

Propunem să fie cercetate procesele 
verbale de recepție și să 11 se dea 
celor ce au avizat intrarea în teren 
a respectivelor utilaje, calificativele 
pe care le merită.

Dar pină atunci, ce măsuri se iau 
pentru a urni din loc tractoarele și 
semănătorile care stau ?

Cit de adinei sint
rădăcinile birocra- 

, ției ?
Primăria comunei Ciorani — Pra

hova — a cerut de citeva zile cen
trului de semințe și material sădi- 
tor din Mizil să-i livreze 4 000 de 
puieți de meri, pruni, piersici, caiși 
etc. A cerut, dar n-a primit. N-a pri
mit pentru că cei de la Ciorani au 
săvirșit o gravă eroare : ei-au socotit 
că este suficient să faci comanda și. 
gata, primești pomii. O, nu ! Cei de 
la centrul din Mizil i-au trezit la 
realitate, refuzindu-le comanda pen
tru că n-au trimis tabele 1 (ce tre
buia să cuprindă tabelele : culoarea 
ochilor celui ce dorește să sădească 
un prun ?).

Ieri au fost trimiși, totuși, spr® 
Ciorani 1 800 puieți. Au fost trimiși 
pentru că — vă rugăm să rețineți — 
s-a intervenit energic de la comite
tul județean de partid. Și pentru o 
asemenea treabă elementară trebuie 
să intervină comitetul județean de 
partid ?

Cit de adinei sint rădăcinile biro
crației la centrul respectiv ? întreba
rea este adresată tov. Nicolae Ena- 
che, directorul I.P.V.I.L.F. Prahova.

Cite boabe veți da 
la toamnă pentru 
„bobul-zăbavă“ din 
aceste zile ?

Ieri, la ora 14, Ia Centrul pentru 
producerea și valorificarea semințe
lor Caracal-Olt erau neridicate 7G 
tone fasole, 23 tone in pentru ulei, 
173 tone porumb, aproape 100 tone 
mazăre și alte semințe. Cooperati
vele agricole de producție Schitu, 
Potcoava, Crîmpoaia, Valea Mare, Ti- 
tulești n-au ridicat sămința de in 
pentru ulei, iar cele din Perieți, 
Sprincenata, Mihăilești, Movileni, 
Teslui etc. — sămința de porumb. 
„Un bob-zăbavă“ ! Mai este vreme, 
mă liniștea unul din acești gospodari. 
Cu cite boabe o să plătiți la toamnă 
acest „bob-zăbavă"?

La „Electrobanat" 
Timișoara

SE DEZVOLTĂ ACȚIUNEA 
DE AUTOUTILARE

în secțiile de producție ale 
întreprinderii „Electrobanat'1 din 
Timișoara, unde se realizează o 
gamă variată de corpuri de ilu
minat și lămpi de semnalizare, 
precum și un bogat, sortiment 
de lanterne, baterii și elemente 
galvanice, se desfășoară o amplă 
acțiune de modernizare a fa
bricației și de asimilare a unor 
produse noi cu caracteristici su
perioare. După cum am aflat de 
la tovarășul inginer Nicolae 
Margan, director tehnic a] în
treprinderii, înfăptuirea măsu
rilor preconizate in această di
recție se realizează in bună par
te cu ajutorul unor utilaje, a- 
gregate și instalații create cu 
forțe proprii. în întreprindere a 
fost înființat un compartiment 
special de autoutilare, care cu
prinde un sector de proiectare, 
precum și un atelier de produc
ție. Gindirea creatoare și înalta 
pricepere profesională a colecti
vului de aici s-au materializat in 
realizarea unor instalații și a- 
gregate automate de vopsire, 
așchiere, presare etc. de inalt 
randament, întîlnite acum In 
sectoarele de producție. în pre
zent specialiștii și muncitorii de 
la autoutilare lucrează la exe
cutarea unor benzi de montaj 
pentru corpurile de iluminat 
fluorescent și cu vapori de 
mercur, mașini de confecționat 
borne, agregate pentru prelu
crarea ramelor corpurilor de 
iluminat antiexplozive etc. O 
singură mașină de confecționat 
borne va Înlocui un număr de 
5 strunguri automate din im
port. Valoarea utilajelor prevă
zute sa fie realizate în acest an 
la „Electrobanat" prin au-touti- 
lare se ridică la suma de 10 mi
lioane lei.
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu
ETICA SI ECHITA TEA SOCIALISTĂ!

încercăm, In vecinătatea unui con
voi proaspăt vopsit de ..Glorii" — 
combine pregătite pentru ofensiva 
lanurilor aurii de pune — o sumară 
ftsi profcs’onală a inc nerului ION 
BURADEL : primii 3 ani — ingmer- 
maistru. apoi inginer-tehnolog in a- 
telierul de scul ăr Ic de la „Semănă
toarea". Urmează alți 3 ani de acti
vitate ca inginer principal la ser
viciul constructor-șef. după care 8 
am șeful sculări ei. Un an și cinci 
luni constructor-șef, iar acum ?

— Am revenit ia „prima dragoste". 
Adică^ la sculăric.

— Cum ați regăsit-o ?
- O să vă spun și asta. Dar, mai 

Înainte. îngăduiți-mi să înfățișez o 
intimplare. Cind s-a hotărit in co
mitetul oamenilor muncii trecerea 
mea la constructor-șef, decizia s-a 
luat cu un vot împotrivă.

— Cine s-a opus ?
— Eu.
— Motivele ?
-ț Cele pentru care am revenit 

Înapoi acum, odată cu stabilirea 
no: nK'lor unitare de structură pentru 
unitățile economice. N-aș vrea sâ se 
înțeleagă cumva că nu prețuiesc o 
muncă sau alta. Eu o prețulam insă 
mai mult pe cea de inginer care sc 
ocupă direct de producție. Poate și 
pentru faptul că rezultatele muncii 
mele aici s-au făcut cunoscute, aici 
am simțit eu că' imi este locul. Pe 
scurt : m-am legat foarte mult de 
acest loc, unde -am profesat, cu a- 
devărat, cei mai frumoși ani de in
ginerie. Cind am trecut întiia dată 
pragul sculăriei am găsit un colec
tiv de 160 de oameni. Cind am plecat 
ultima dată — numărul se ridicase 
la 4C0. A crescut numărul oamenilor, 
s-au înnoit hala și utilajele. Nu-mi 
vedeam capul de treburi, cum se 
spune, dar mi se oferise șansa să 
lucrez cu oameni destoinici, și asta 
mă bucura, mă absorbea.

— Vă considerați, deci, un specia
list norocos ?

— De două ori norocos. Pentru că 
șl acum, după ce am revenit, tre
buie s-o fac in egală măsură și pe 
șeful sculăriei. și pe dirigintele de 
șantier. Continuăm să construim. 
Vom aduce utilaje moderne. Trebuie 
să ne ocupăm de calificarea celor 
care vor veni alături de noi și de o 
mie și una de alte probleme. Toate 
acestea sint, indiscutabil, treburi de 
inginer, cer cunoștințe, pregătire in
ginerească. Cine altcineva, deci, să 
le facă decit noi ?

— V-ați ocupat de noua structură 
a sectorului pe care-1 conduceți. 
Cum arată ea ?

— Despovărată de birocrație. De 
altfel, era și timpul. Restabilind or
dinea firească a lucrurilor, vreau să 
spun că și aici, iu sculări?,. produc
ția a ciștigat o seamă, de. muncitori 
de înaltă calificare ce fuseseră pro
movați. eu aș zice... retrogradați. Ia 
munca cu turtii le. Pentru ce se pre
gătiseră acești oameni ? Pentru ce 
au ciștigat categorie după categorie 
pe ierarhia meseriei ?

întrebările pe care și le pune in
ginerul Buradel pot, la prima ve
dere, să nu se încadreze în atribuțiile 
strict tehnice ale muncii sale. De 
fapt, așa și este. Sint întrebări 
care vizează anumite anomalii ce «tu 
făcut necesare măsurile recente. Sint 
întrebări izvorâte nu atit din calculul 
ingineresc, cit din observarea atentă 
a mecanismelor vieții de producție,

a normelor morale pe car» sint a- 
șezate.

Dar răspunsul pe îndelete la a- 
ceste semne de întrebare îl aflăm de 
la GHEORGHE MATEI, tehnician la 
secția prelucrări mecanice, care, din 
proprie inițiativă, a cerut să treacă 
la strung.

— Ce v-a îndemnat la acest pas ?
— Eu sint strungar de categoria a 

V-a. Și vreau să spun că, chiar și

auzit că revin la „paralel", mi-a 
spus : „Matei, vei lucra axe pentru 
combina C. 12". De ce credeți că toc
mai la axe m-a pus ?
- Chiar ?
— Pentru că execuția lor cere ca

lificare inaltă, experiență. Și, in al 
doilea rînd, pentru că producția are 
nevoie de tot mai tnulte asemenea 
piese. Strungarii nu dovedeau cu 
treaba, iar unii ca mine ori ca alții

față de niște stări de lucruri. Nu nu
mai la prelucrări mecanice, dar și in 
alte secții ale uzinei „Semănătoarea" 
— de fapt, fenomenul a operat pe 
un plan mult mai larg — de-a lun
gul timpului au fost „promovați" In 
diferite activități de birou muncitori 
cu calificare superioară. S-a consi
derat nu de puține ori că asta ar fi 
o... recompensă pentru buna lor pre
gătire profesională. Ce fel de „re-

„De ce mă întorc mereu 
la examenul practicii? 
Fiindcă este examenul 

faptelor, nu al vorbelor"
• Semnificația unui vot „contra" • „Era și timpul despovărârii de birocrație • „Promo

vări" de care nici individul, nici societatea nu au nevoie

lag. ION BURADEL : „Am revenit 
La «prima dragoste»... adică sculăria".

GII. MATEI, strungar : ..Chiar si 
cind lucram la birou, nu mi-am 

uitat strungul paralel".

Ing. GII. B ALTE AN U : „Voi pure 
la treabă experiența acumulată in 

producție, pentru producție"

după încredințarea unei munci de 
birou — la lansarea și programarea 
producției — nu mi-am uitat strun
gul paralel. Veneam deseori să lu
crez la el, incit unii colegi, ca 
Gh. Stanciu și Constantin Dobre, imi 
ziceau : „Lasă, măi. strungul. Gata, 
acum ai alte treburi". Ii vedeam insă 
că se bucură.

— Ce vă face să credeți că se 
bucurau ?

— Ca să înțelegeți mai bine acest 
lucru, ar trebui poate să vorbiți cu 
maistrul Gheorghe Cuceanu. Cind a

trecuserâm în muncă de birou. Mă 
rog, nici acolo nu stăteam, dar...

— Tocmai voiam să vă întreb : 
munca la lansare și programare ce
rea neapărat un strungar de cate
goria dumitale ?

— De ce. neapărat ? Un absolvent 
de liceu, inițiat in mod temeinic, o 
poate îndeplini la fel de bine. Ini
țierea asta se poate face intr-o lună, 
două. Pe cind un strungar de-a V-a 
se pregătește in ani.

Remarca — pe deplin întemeiată 
— are, după cum aveam să ne con
vingem, un ascuțiș polemic exact

compensa** era însă dislocarea aces
tor oameni de la locul profesiei — 
de acolo unde au asimilat experien
ță, și-au îmbogățit orizontul cunoș
tințelor, preluind tot ceea ce este 
valoros dintr-un colectiv sau altul 
— înainte ca această investiție să 
fructifice, este greu de priceput ! A- 
ceastă „stimulare" avea loc, para
doxal. in situațiile cind producția 
avea nevoie de oameni capabili, cu 
experiență, în stare să stăpinească 
tehnica in continuu progres, să oblige 
această tehnică la o eficiență ridi
cată.

La urma urmei, există șl o dato
rie de ordin moral de a rambursa 
în tezaurul general de valori ceea ce 
tezaurul general a dat fiecăruia. Ca 
să nu mai amintim și de o altă fa
țetă a fenomenului, care contravine 
normelor eticii și echității socialiste, 
și anume că e de neingăduit ocupa
rea unui loc unde, după cum afirma 
strungarul Gheorghe Matei, un ab
solvent de liceu poate să facă cu 
succes față. E limpede că nimeni nu 
are nevoie de o astfel de......promo
vare". Nimănui nu-i folosește iro
sirea unor forțe umane, a unor vir
tuoși intr-o meserie, in activități 
neproductive direct, in care pregă
tirea lor profesională n-arc cum să 
fie întrebuințată la parametri supe
riori.

Dar despre toate acestea ne-a ar
gumentat, la obiect, un proaspăt pro
movat — de data asta fără ghilimele! 
— de la aceeași uzină bucureșteană. 
De ce fără ghilimele ?

— Pentru că aici, la conducerea 
atelierului de proiectare tehnologică 
la cald — noul meu loc de muncă de 
citeva zile — mă simt tot In profe
sie, ne-a răspuns ing. GIIEORGIIE 
BALTEANU.

— Unde ați lucrat pină acum ?
— In turnătoria uzinei. Timp de 

17 ani. In ultimii ani eram adjunctul 
șefului de secție.

— Cine a rămas în locul dv. ?
— Postul devenise inutil. De aceea, 

consider măsura luată rațională. Cel 
puțin din două motive.

— Ați vrea să vă explicați ?
— Mai intii : e un lucru cert că. 

In ultimii ani mai ales, sistemul nos
tru de invâțămint, de pregătire a 
muncitorilor s-a îmbunătățit. Cine 
erau ucenicii in urmă cu 15—20 de 
ani ? Tineri cu 4 clase, mai ales. 
Acum nu-i ucenic sub opt clase. Ca 
să nu mai spun că sint atîția mun
citori care fac liceul, învață, au 
un bagaj bogat de cunoștințe. Ce 
vreau să zic cu aceasta ? Că cel care 
«are răspunderea conducerii unui pro
ces de producție lucrează din capul 
locului cu oameni ridicați profesio
nal. care nu au nevoie de dădăceală 
ceas de ceas, minut cu minut.

— Și al doilea motiv ?
— Să nu uităm măsura de a se 

pune acolo unde sint îndeplinite con
dițiile cerute de lege șefi din cadrele 
inginerești, in toate trei schimburile ; 
că acum- in conducerea proceselor de 
producție lucrează efectiv mai mulți 
specialiști.

— Spuneați că aici, in atelierul de 
proiectare tehnologică la cald, vă 
simțiți tot in meserie. Care sint ur
gențele pe ordinea dv. de zi ?

— Să pun la treabă experiența 
acumulată in turnătorie, pentru tur
nătorie. Sâ elaborăm astfel de teh
nologii care să reziste la confrunta
rea cu practica turnării la cald, cu 
exajnen.ele producției. Sint unul din
tre oamenii care, in aproape două 
decenii de inginerie, am învățat cit 
de păgubitoare sint tehnologiile fără 
un fundament practic, în necunoș- 
tință de cauză. Sint sigur că vom 
reuși in ceea ce ne propunem toc
mai pentru că mulți dintre colabora
torii mei au fost tehnologi in turnă
torie, au avut de trecut examenele 
practicii.

— Vă întoarceți mereu la aceste 
examene ale practicii.

— Pentru că sint examenele fap
telor. nu ale vorbelor.

Hie TANASACHE

Comandamente murale 
devenite realitate cotidiană

* Climat favorabil criticii
La uzina ..Electroputere"- 

Craiova. maistrul Petre 
Cirtog, locțiitorul secreta
rului comitetului de partid 
al fabricii de mașini elec
trice rotative, ne spunea :

— Cu cîtva timp in urmă 
s-a dezbătut in uzina noas
tră problema inovațiilor. 
Au participat inovatori, ca
dre cu munci de răspun
dere, toți cei interesați. Fi
ind vorba de o chestiune 
atit de importantă, și dis
cuțiile au fost mai anima
te ; s-au formulat propu
neri. s-au inițiat măsuri. 
Cum era și de așteptat, s-au 
adus și o serie de critici, 
întemeiate de altfel, la a- 
dresa serviciului de inova
ții. Bineînțeles, nu critici 
„la general", ci bazate pe 
fapte concrete, dovedite. De 
pildă, un maistru care a- 
vea o inovație depusă c’ ? 
șase luni și nu primise încă 
răspuns a reproșat, pe 
bună dreptate, birocrația 
cuibărită la serviciul amin
tit Ce credeți că s-a in- 
timplat mai tirziu ?

— S-a ameliorat situația, 
nu ?

— Că situația s-a îmbu
nătățit in mod vizibil este 
un lucru cert. Dar... după 
un timp, maistrul care cri
ticase activitatea serviciu
lui de inovații a adus o

nouă inovație. Cum a in
trat insă pe ușă a și fost 
luat in primire de cineva 
care se simțise cu musca 
pe căciulă : „De ce m-ai 
criticat ? Te-ai găsit s-o 
faci pe grozavu ? Las’că 
mai vedem noi !“. Era lim
pede unde voia sâ ajungă : 
să-1 intimideze pe maistru 
pentru ca să-i piară, altă
dată, cheful de a mai cri
tica... Nu putea fi trecu
tă cu vederea o asemenea 
reacție, mai ales din partea 
unui cadru cu muncă de 
răspundere. Firește, dacă 
nu era de acord, avea 
dreptul să replice in res
pectiva dezbatere. Argu-

mentat, principial. N-a fă
cut-o insă pentru că 
n-avea temei...

Or. răspunsul la critică 
nu poate degenera în „ră
fuieli" ulterioare. Cu prile
jul discuției care a avut 
loc la comitetul de partid 
i-am amintit celui în cau
ză o prevedere expresă din 
proiectul de norme ' ‘ 
30) : „Toți comuniștii, 
primul rînd cadrele 
munci de răspundere, tre
buie să militeze... pentru 
crearea, in toate colectivele, 
a unui climat favorabil ex
primării și confruntării li
bere a părerilor, participă
rii largi a maselor la dez
baterea și soluționarea pro
blemelor, la adoptarea ho- 
tăririlor"...

(art. 
în 
cu

Risipa nu se înlătură...

„Ce calitate are aluminiul 
pe care-1 producem noi ? 
Bună. Cum stăm cu pla
nul ? Bine. Și atunci... ?“ 
Cam așa „argumentau" u- 
nii in dezbaterile pe tema 
risipei pe care le-am purtat 
recent la toate nivelurile 
uzinei — ne relata tovarășul 
Marin Baicu, secretarul 
comitetului de partid al

Uzinei de aluminiu Slatina. 
După cum prea bine se 
știe, proiectul de norme 
subliniază clar : flecare co
munist este dator să lupte 
împotriva neglijenței și ri
sipei, a tuturor manifestă
rilor care duc la irosirea a- 
verii obștești. Unii au în
țeles insă că dacă produc
ția merge in general bine, 
nu mai este cazul să-și ba-

tă capul pentru a depista 
și a închide orice canal al 
risipei, fie el cit de mic. 
Faptele sint insă... încăpă
țînate.

Iată, de pildă, ce ne-a a- 
rătat nouă un simplu cal
cul: dacă in acest an vom 
econdmisi cite un kilogram 
de materie primă la fiecare 
tonă de aluminiu obținut 
— lucru realizabil relativ 
ușor — vom avea la sfîr- 
șitul anului un beneficiu 
suplimentar in valoare de 
3 milioane șl jumătate lei. 
Cu alte cuvinte, o adevăra
tă avere, averea noastră, a 
tuturor, care altfel s-ar 
pierde.

— Calculele sînt bune. 
Numai că risipa nu se în
lătură pe hirtie...

— Firește. De aceea pri
mul lucru întreprins de 
noi a fost să deschidem 
conturi de economii pentru 
fiecare secție și atelier in 
parte. In unele locuri, unde 
procesul de producție per
mite, vor deschide astfel 
de conturi pentru fiecare 
muncitor in parte. Pentru 
că trebuie să se simtă păr
taș la ofensiva împotriva 
risipei de materiale. Pri
mele rezultate au și în
ceput să se arate, înlătu- 
rind mentalitatea de care 
vă aminteam. Dar noi con
siderăm că e abia începu
tul...

Ion POPA

— Uite așa o ține de cînd a intrat in piine I

• MĂRTURISIRE. Călătorind cu 
trenul de la București La Birlad, 
tovarășul D. Limișcă a ascultat o 
mărturisire emoționantă pe care 
s-a grăbit să ne-o comunice. Era 
un tinăr de 28—29 ani, blond, de 
statură potrivită, care se ducea in 
satul Ghidigeni, județul Vaslui. 
Nici nu e nevoie de alte elemente 
de identitate, important era sco
pul călătoriei acelui tinăr : să fie 
prezent la întâlnirea anuală a lui 
și a altor șase frați in jurul ma
mei. Un adevărat pelerin al senti
mentelor nobile. Tinărul a poves
tit cu cite suferințe și sacrificii au 
fost crescuți de mama lor vădu
vă. cită recunoștință ii poartă pen
tru aceasta și cu cită dragoste res
pectă ei tradiția, pe care și-au 
creat-o singuri, de a se intilni pe 
prispa casei părintești, in fiecare 
an, de 8 Martie.

• MOȘTENIRL Apreciem cul
tura juridică și acuratețea formu
lărilor prin care cititoarea Julietta 
Popovici propune modificări ale 
dispozițiilor legale referitoare la 
moșteniri. Dar semnificația cursi
vului lui Nicolae Țic — la care se 
referă — „Frate, frate, dar mași
na ?“ a fost cu totul alta. După 
cum a reținut și autoarea propu
nerilor, lăcomia și singele rece cu 
care cei doi frați se repezeau asu
pra caroseriei încă fumeginde, mo
dul in care năvăleau ei cu trăisto- 
lul pe scena dramei erau cele care 
au aprins indignarea scriitorului 
și au constituit motivul relatării 
faptului. Acel pragmatism sterili
zat de orice sensibilitate umană, 
graba de a înșfăca chilipirul chiar 
dacă e stropit cu lacrimi, duritatea 
de perceptor in fața suferințelor

nu pot fi rezolvate prin modifica
rea regulilor de succesiune. Chiar 
dacă, sau cu atit mai mult, se pe
trec intre rude.

poșta paginii
• TINERL Gheorghe Boștiog 

din satul Bivolârie. comuna Vicovu 
de Sus, județul Suceava, propune 
ca, in perspectivă, sâ aducem „pe 
ecranul panoramic" și alte proble
matici, in aceeași manieră de abor
dare ca și ciclul despre „familie". 
Ne dă un exemplu foarte ispititor 
pentru noi : „tineretul". Ii mul

țumim pentru propunere, nu o vom 
neglija și ii mărturisim că am ci
tit cu interes povestea acelui ti
năr, provenit dintr-un mediu dez
organizat, care totuși s-a format 
ca om integru, de „parcă nu s-ar 
trage din familia respectivă". Ti
nărul seamănă foarte mult cu un 
timplar de 19 ani din satul Bivo
lârie, care lși croiește singur, cu 
tenacitate, drum drept in viață și 
care ne-a scris. Nu cumva...

• OSTAȘ. Un alt tinăr, ostaș in
tr-o unitate militară din Oradea, 
ne cere sfatul in legătură cu o si
tuație de viață foarte delicată. Vom 
încerca să-i răspundem mai pe 
larg cu alt prilej, deoarece biogra
fia tânărului, scrisă cu multă con
vingere. e foarte interesantă și tră
dează Un caracter sensibil și demn.

Pină una alta, ii recomandăm lui 
Ioan Taielup ca după satisfacerea 
serviciului militar să se înapoieze 
la domiciliul din Cotușca, jud. Bo
toșani, fiind convinși că cei de acolo 
îl vor primi cu dragostea din tot
deauna. Pină '■ă revenim la bio
grafia tinărului Taielup, reținem 
din scrisoarea lui citeva rinduri 
despre stagiul militar, care ii (ac 
cinste atit lui, celor care l-au cres
cut și educat, cit și celor care s-au 
ocupat de educația lui politică in 
armată : „Mă aflu la datorie față 
de patrie, unde imi satisfac servi
ciul militar cu credință și cinste. 
Acasă eram o familie numeroasă, 
eram șapte copii, dar aici sintem 
mai numeroși și trăim ca frații, 
mă bucur foarte mult că pot fi de 
folos patriei pentru care bate ini
ma tuturor".

----------------------------------- — \
♦

Cu un dispreț total 
acoperim 

Pe cei ce munca 
ne-o disprețuiesc

Vara trecuta, la începutul unei veri fierbinți, 
am condus de-a lungul Dobrogei 
un neprevăzut și nemaivăzut tren funerar.

La plecarea din stația Tulcea 
nimeni nu știa că în trenul nostru noi avem un mort.

Țoală Dobrogea era o sărbătoare 
plină de soare, plină de cintece și de chiote, 
plină de lanuri tinere și bujori înfloriți — 
și nu știa nimeni că în trenul nostru noi avem un mort.

Eram într-un compartiment mare, cît tot vagonul, 
îmbrăcat în pluș albastru, mirosind a pește 
și-n fața noastră, ocupînd singură toată canapeaua, 
stătea o femeie trupeșă, bine îmbrăcată, tunsă garcon — 
ceas masiv de aur, mapă scumpă, ciocolată, portocale și țigări în jur...

Avea aerul că se întorcea efe la vreo muncă grea, 
pe la Maliuc, cu stuful, cu experimentarea, cu deplasarea — 
cu puțin noroi pe botișorul pantofilor — 
și noi o priveam cu o curioasă simpatie si respect 
cînd așa deodată — din senin — privind Dobrogea, 
cum străbateam încet, în mersul gîfîit, hurducat al trenului, 
tînâra femeie a spus cu glas speriat, 
alintîndu-se de plușul mirosind a pește :
— „Mă cutremur numai la gîndul 
câ m-ar putea arunca cu serviciul pe aici... 
Aș muri dacă m-ar trimite 
cu serviciul pe aici..."

Și s-a cutremurat și s-a scuturat zgribulindu-se, 
strîngindu-se în ea cu cochetărie, rîzînd alintat, 
cu un alint care nu era pentru noi.

Și mie mi s-a făcut deodată noapte înaintea ochilor 
si n-am spus nimic, 
iar vecinii mei s-au ridicat de pe bancă și au ieșit.

Am rămas singur și abătut 
în fața femeii, privind-o mereu, 
plimbîndu-mi ochii, cînd pe ea, 
cînd pe Dobrogea, cu lanurile ei imense, tinere, 
cu dealurile și văile ei selenare, acoperite cu podgorii, 
scăldate într-o lumină uriașă.

Nu îndrăgim oamenii 
cărora nu le plac locurile noastre — 
dar pe acei care se hrănesc din ele 
și totuși le disprețuiesc — 
cu un dispreț mortal îi acoperim.

într-unul din vagoane cînta prelung, jalnic un clarinet, 
pe scările și la ferestrele vagoanelor 
se îngrămădeau mulțimi de oameni, 
băieți și fete îmbrăcați de sărbătoare, 
cu brațele pline cu bujori 
adunați de-a lungul călătoriei. 1

Și cum trenul mergea încet, cu opriri dese, întîmpinat de lume, 
mi s-a părut că eram un cortegiu funerar — 
un mare și greoi tren funerar 
învăluit în larmă, într-o veselie ciudată — 
și care, cu alaiul înjghebat de la sine, 
transportam pe-ndelete, 
fără păreri de rău, 
leșul acela prost și rotofei și răsfățat 
al femeii care „se cutremura numai la gîndul 
că ar fi putut să fie trimisă 
să muncească în Dobrogea.'.." 
„Că m-ar putea arunca cu serviciul pe aici" — spusese... 
„Aș muri dacă m-ar trimite aici" — spusese.

Din cînd în cînd, oamenii se întorceau în compartiment, 
se uitau o clipă cu înțeles și ieșeau iar 
și veneau alții și se uitau, fără să spună nimic, 
ca la un priveghi și plecau 
și eu stăteam sjngur acolo, de gardă, lîngă moartă, 
aprirtzînd țigară de la țigară.

Toată Dobrogea era o sărbătoare, 
plină de lanuri date în spic, plină de bujori — 
numai trenul nostru mare și greoi, 
încărcat cu lume și cu flori 
scîrțîia din osii 
trăgînd povara neagră din fața mea.

Toată Dobrogea rîdea în fel și chip, 
de o asemenea înmormîntare cu trenul, 
prin cele mai frumoase locuri de pe pămînt — 
atit de stranii, fermecătoare locuri, 
îneît și mort și pe drumul de veci, 
tot te-ai fi ridicat în capul oaselor — 
să le mai vezi o dată.

Tnsă femeia moartă, slujbașa moartă, delegata moartă 
de frica să nu fie trimisă, „aruncată* în Dobrogea — 
habar nu avea că pe ea o petreceam 
cu jelanii din clarinet, cîntate de un clarinetist orb, 
cu chiote, cu rîsete și glume, cu lume multă prin stații, 
cu grămezi uriașe de bujori, 
cu lume multă la ferestrele și pe scările trenului.

Nepricepînd nimic, femeia moartă își scosese ustensilele 
și își dregea culocfrea vineție de pe buze, 
își pieptăna părul clăbucit, de culoarea stufului, 
scurt și des — și viguros, 
așa cum ar fi trebuit să fie stuful în deltă 
și așa cum străluceau pe toată zarea 
lanurile de grîu date în pîrg...

Era posibil că în gara Constanța — 
sau în Gara de Nord
o aștepta individul, vreun protector oarecare, 
proteguitorul cu buchetul de zarzavaturi 
și care, ca s-o distreze — 
și ca să scape de ea cîteva zile, 
o înarmase cu o mapă-lux și cu o delegație-lux 
și o expediase „pe teren, câ are să vie și el" — 
și acum o aștepta ca pe o bebelușă 
trimisă în delegație — mai mult de curiozitate 
și de fandoseală pe „meleagurile îndepărtate', 
în care ei „ar fi murit" dacă ar fi trebuit să trăiască 
și să muncească acolo — dar pe meleaguri 
din care își trăgeau ei belșugul și huzurul.

însă noi toți — 
un trșp întreg — și o Dobroge întreagă, înflorită, 
plocon i-o duceam, cu cîntec, pricopsitului — 
ca pe o moartă, 
noi toți ceilalți — viii...

Traian COȘOVEI

<-------------------------Z_____ J
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DISCIPLINA-
lege organică 

a partidului nostru
(Urmare din pag. I)

Intr-adevăr. frontul ntotcuprinzfi- 
tor pe care se desfășoară această 
operă, implicînd deopotrivă eco
nomia. cultura, știința, toate do
meniile vieții sociale, exigentele 
ridicării Întregii activități la un ni
vel superior calitativ impun mobi
lizarea tuturor forțelor creatoare ale 
națiunii, unirea lor intr-un singur 
șuvoi, ceea ce presupune întărirea 
rolului conducător al partidului in 
societate, sudarea si mai puterni
că a unității Iul de voință și de 
acțiune, ca un adevărat cataliza’or 
al unității întregului popor. Iar o 
asemenea uni’ate este de conceput 
numai in condițiile întăririi conti
nue a disciplinei, alo îndeplinirii 
necondiționate de către fiecare 
membru de partid a liniei politice, 
a hotăririlor adoptate de partid.

în condițiile societății noastre 
sfera de anlicare a disciplinei de 
partid se lârccjte considerabil, in- 
cluzind. deopotrivă, disciplina de 
stat. Partidul fiind forța conducă
toare a statului, legile și celelalte 
acte de o importanță deosebită pri
vind dezvolt irea sor’ală sint ema
nația partidului și. ca urmare, res- 
peotaroa legilor, care este o obli
ga’.e pentru toti cetățenii tării, im
plică pentru membrii partidului o- 
bligatia de a milita pentru cu
noașterea. înțelegerea si aplicarea 
riguroasă a tuturor actelor nor- 
rnative, obligat ie ce trebuie privi
ta ca o componentă a disciplinei de 
partid.

Firește că exigențele disciplinei 
nu se reduc si nu se pot reduce 
nici o dată la simple declarații de 
principiu : disciplina are un carac
ter concret, corespunzător necesită
ților fiecărui loc dc muncă. Fieca
re comunist iși dovedește spiritul 
de disciplină prin ceea cc face e- 
fectiv. prin felul cum acționează 
pentru a aplica el insuși si a asi
gura aplicarea hotăririlor partidului 
și legilor țârii acolo unde trăiește 
și muncește. A răspunde cerințelor 
disciplinei de partid înseamnă 
a milita cu toate puterile, cu în
treaga energic, pentru înfăptuirea 
politicii partidului in toate sectoa
rele vieții sociale, a asigura apli
carea exemplară a tuturor hotări
rilor și măsurilor initiate de partid, 
a tuturor legilor țârii.

în industrie si agricultură, in în
treaga economie, supremul coman
dament al disciplinei de partid il 
reprezintă, pentru organizațiile de 
partid, pentru toți comun.’știi, 
munca fără preget plină de ini
țiativă și responsabilitate, pentru 
îndeplinirea planului-pe acest an și 
realizarea cincinalului înainte de 
termen, obiectiv adoptat ca lege de 
partid de Conferința Națională, 
pentru sporirea necontenită a pro
ductivității muncii si reducerea 
substanțială a cheltuielilor mate
riale de producție, realizarea do e- 
conomii ci’ mai mari. inch-’der-'a 
oricăror canale de risipă, valorifi
carea cit mai eficientă a re
zervelor din economie, ridicarea în
tregii activități la un nivel calita
tiv superior. îndeplinirea tuturor 
sarcinilor legate de dezvoltarea 
accelerată a economiei — baza 
ridicării nivelului de trai al po
porului — presupun înrădăcinarea 
și generalizarea unui spirit strict

<_______________

de disciplină in întreaga activita
te productivă — de la disciplina 
folosirii timpului de lucru la dis
ciplina tehnică — iar realizarea 
unui asemenea grad superior de 
disciplină socială es-.r do conceput 
numai in condițiile cind flecare 
comunist este el insuși un exem
plu de disciplină. în cooperativele 
agricole și întreprinderile agricole 
de stat. spiritul disciplinei de 
partid cere comuniștilor să mili
teze neabătut pentru dezvoltarea e- 
conomiov-organizatorieă a unități
lor. obținerea unor producții su
perioare la costuri cit niai scăzu
te. folosirea optimă a fondului fun
ciar. generalizarea acordului global, 
executarea in cele mai bune con
diții a lucrărilor agricole — o deo
sebită importantă avind în D’-ev’M 
buna desfășurare a campaniei de 
primăvara, lichidarea restanțelor 
datorate condițiilor climatice.

Respectarea disciplinei dc partid 
In condițiile actuale presupune, deo
potrivă. o acțiune sistematică, per
severentă. pentru aplicarea ansam
blului măsurilor adoptate depart’d 
privind perfecționarea conducerii și 
organizării vieții sociale. Este o 
importantă îndatorire a organizații
lor de partid, a tuturor comuniști
lor. o obligație impusă dc discipli
na de par’id. să acționeze pentru 
a transpune in mod exemplar in 
viată recentele măsuri menite să 
asigure îmbunătățirea in continua
re a activității organelor oentrale 
ale administrației de stat, a cen
tralelor. a unităților economice și 
sociale, folosind, totodată. toate 
pirghiile activității politice pentru 
înțelegerea importanței acestor 
masuri cane au ca scop apropierea 
conducerii de unitățile de bază. în
lăturarea verigilor și treptelor in
termediare. deplasarea in mai mare 
măsură a specialist’lor spre pro
ducție. undn se hotărăște dezvolta
rea economică a tării.

O vastă sferă de aplicare a dis
ciplinei de partid circumscrie am
plul program de îmbunătățire a ac
tivității politico-ideologice și cultu
ral-educative. A milita pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor și promovarea tot mai largă 
in societatea noastră a normelor 
eticii și echității socialiste, a fi 
exemplu de aplicare a acestor nor
me in întreaga sa viață și activi
tate reprezintă, pentru fiecare 
comunist o obiigatie dc partid ce 
trebuie necondiționat, in spiritul 
disciplinei, adusă la îndeplinire.

Este binecunoscută stăruința cu 
care a acționat partidul nostru in 
ultimii ani pentru continua dez
voltare a democrației in viața în
tregului partid, ca și In întreaga 
viața socială. în activitatea parti
dului a devenit o practică trainic 
încetățenită punerea sistematică in 
dezbaterea activului de partid, a 
tuturor comuniștilor, ca și a între
gului popor, a principalelor măsuri 
și legi, înainte de adoptarea lor ; a 
fost asigurat cadrul instituțional 
care permite fiecărui membru de 
partid, fiecărui cetățean să-și expri
me părerile asupra măsurilor pro
puse. asupra problemelor ce se cer 
rezolvate. Tocmai aceasta creează 
condițiile pentru valorificarea expe
rienței și gindirii tuturor, dă do- 
sibilitatea cristalizării celor mai

bune soluții. Această dezvoltare * 
democrației nu numai că nu um
brește și nu diminuează cu nimic 
principiul disciplinei ci. dimpotri
vă. se îmbină strins și impune 
stricta lui aplicare. Conducerea co
lectivă pcesltoune, desigur, dez
baterea și adoptarea în comun a 
hotăririlor : totodată, după ce s-a 
aiuns la cristalizarea unei hotăriri 
care, întrunind aprobarea și girul 
majorității este adoptată — fie
care are obligația să depună toa
te eforturile, să facă totul pentru 
a asigura traducerea ei in viață.

în acest sens, secretarul general 
al partidului, exprimlnd o cerință 
esențială a actualității, a adresat 
Îndemnul „mai puțină vorbă șl mai 
multă muncă !" — subliniind prin 
aceasta că sarcinile mari ale etapei 
pe care o străbatem cer o activi
tate practică fără preget, plină de 
dăruire și responsabil’’ate. așa cum 
se spune, „cu minecile suflecate", 
pe toate fronturile făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Ca principiu de bază al vieții de 
partid, disciplina este obligatorie 
pentru toți comuniștii, nici un fel 
de considerente privitoare la vechi
me, merite sau funcție neputind să 
absolve pe un membru de partid de 
respectarea îndatoririlor statutare. 
Deosebit de important pentru întă
rirea generală a disciplinei este 
exemplul activiștilor, al cadrelor de 
conducere. Oamenii muncii stimea
ză cadrele partidului nostru tocmai 
pentru că s-au deprins să vadă in ei 
militanți sociali cu o înaltă ținută 
politică și morală, care dau primii 
exemplu și acționează cu fermitate, 
consecvență și princioialitate pen
tru aplicarea politicii partidului.

în fața țării noastre sint larg 
deschise minunate perspective — 
de a ajunge din urmă, printr-o dez
voltare accelerată, țările avansate 
economic, a asigura condiții de 
înaltă civilizație, un nivel superior 
de bunăstare materială si spiri
tuală întregului ponor. Acestea 
sint țelurile pe care le-a pus și le 
pune inaintea noastră partidul, in 
numele lor și in conformitate cu 
cerințele lor obiective iși elaborea
ză partidul politica, adoptă măsuri 
de dezvoltare a vieții social-econo- 
mice — și este limpede pentru ori
cine ce imensă forță pentru reali
zarea lor întruchipează voința și 
activitatea unită, pe baza discipli
nei de partid, a celor peste 2 200 000 
de oameni, membri ai partidului. 
Pe această bază se intensifică și ac
tivitatea unitară a întregului popor, 
a intregii noastre națiuni — avind 
astăzi, mai mult ca oriei nd. teme
iuri. factori și oondiții să fie 
„unită-n cuget și simțiri".

A ne călăuzi întotdeauna și în 
toate împrejurările după interesele 
fundamentale ale poporului, ale 
cauzei socialismului, a acționa cu 
înaltă responsabilitate și inițiativă 
pentru înfăptuirea exemplară a po
liticii partidului — iată in esență 
supremul comandament al discipli
nei de partid. Respectarea riguroasă 
a acestui principiu fundamental al 
structurii și activității partidului va 
permite realizarea in condiții opti
me a sarcinilor ce revin part’du- 
lui. ca nucleu vital al dezvoltării 
orinduirii noastre spre țelul măreț 
ai comunismului.

J

Instantaneu în atelierul de lâcâfușerie al Școlii generale de 10 ani nr. 139 
din Capitala

Pictură și grafică 
din R. P. Chineză

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SENEGALULUI

Excelenței Sale
Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal
DAKAR

Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Senegal, am plăcerea să vă transmit, în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, sin
cere felicitări, urări de sănătate și fericire, iar poporului senegalez prie
ten, bunăstare și succes în dezvoltarea economică șl socială a patriei 
sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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\ PROGRAMUL I

3.00 Curs de limba engleză. Lec- 
1 ția a 47-a.
1 9.30 Micii meșteri mart
i 10.00 Telex.
’ 10.05 PubLicitate.
I 10,10 Azi. sărbătoarea Republicii
’ Populare Ungare * ..Primâ-
l vara" — film documentar,
' producție a studiourilor din
l R.P. Ungară.
’ 10,50 Film serial : ..Pe urmele Iul
\ Caplja" — producție a Tele

viziunii iugoslave. Regia :
I Ivan Hetrich. In distribuție :

Ljubisa Samardzlc. Fabian
\ Sovagovlc. Ivo Serdar. Iovan
. Licina (ultimul episod).
\ 11.50 La ordinea zilei. Azi. jude-
/ țul Sălaj. •
ț Revista literar-artistică TV.
[ 13,05 Telejurnal.
ț 17.30 Curs de limba germană,
i Lecția a 47-a.
' 18.00 Telex.
I 12.05 Tragerea Pronoexpres.
’ 18,15 Timo șl anotimp in agricul-

tură.

18,40 A 23-a aniversare a eliberă
rii Ungariei de sub jugul fas
cist. • Imagini din R.P. Un
gară — reportaj filmat de 
DIonisie Slncan și Constan
tin Berteanu * Muzică și 
dansuri populare.

10.20 1001 de seri.

t V
19.30 Telejurnal « Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintccul săptâminil : ..Tara 
mea cu viers de foc" de 
Aurel Giroveanu, pe versuri 
de H. Negrin. Interpretează : 
Acvillna Severin.

20.06 Teleobiectiv.
20.25 Teleclnemateca : Ciclul „Fil

me mari — genuri cinemato-

grafice diferite". „Cetățeanul 
Kane". Premieră pe tară. Re
gla : Orson Welles. Cu : 
Orson Welles. Joseph Cotten, 
Agnes Moorehead. Prezintă : 
Ov. S. Crohmălniceanu.

22.30 24 de ore a România In 
lume.

23,00 Fotbal : Bulgaria — U.R.S.S. 
a Aspecte din repriza I 
a Repriza a Il-a. înregis
trare de la Sofia.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : K. E. 
Țiolkovski.

20.30 Program de circ.
20,40 Agenda.
20.50 Tineri interpret!. Pianistul 

Șerban Soreanu șt violonce
listul Dan Mihnea Cavassi.

21.30 Ghișeul.
21.50 Prin expoziții.
22,10 Roman foileton : ..CIntec la 

apusul soarelui" după roma
nul lui Levis Gibbon. Regia : 
Moira Armstrong. Episodul 
„Aratul".
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Deschisă sub semnul 
prieteniei și al întă
ririi schimburilor cul
turale dintre Republi
ca Socialistă România 
și Republica Populară 
Chineză, o amplă ex
poziție de artă plastică 
prezintă in aceste zile 
publicului român cele 
mai noi realizări ale 
artiștilor acestei țări 
in domeniul picturii și 
al graficii. Pictura tra
dițională chineză și 
pictura in ulei, gravu
ra și afișul, pictura de 
anul nou contribuie, 
in cadrul actualei ex
poziții. la conturarea 
unei imagini cuprin
zătoare asupra creației 
celei mai recente. Mai 
precis, ele au fost ri
guros selecționate din 
marea Expoziție na
țională de arte plasti
ce care a avut loc in 
mai. anul trecut. la 
Pekin : expoziție care, 
la rindul său. a fost 
precedată de o serie 
do expoziții provin
ciale.

De la un panou la 
altul se desprinde 
pregnant intenția de a 
folosi arta drept mij
loc de pătrundere și 
influențare a conștiin
ței unor largi mase 
de oameni; de a trans
forma pictura și gra
fica intr-un adevărat 
instrument de afirmare 
a ideilor social-poli- 
tice celor mai înain
tate. Atitudinea fer
mă in susținerea idea
lurilor generoase ale 
epocii a implicat, din 
partea artiștilor. o 
accentuată atitudine 
combativă.

Pictura in ulei, mai 
puțin folosită in Chi
na. a devenit astfel o 
modalitate practică 
dintre cele mai con
crete de educație ci
vică, patriotică. Por
tretul marelui scriitor 
Lu Sin (Tan Siao-Min) 
sau „Președintele Mao 
este mereu cu noi" 
(Cin Ven-Mei), „Să 
ducem pină la capăt 
marca revoluție cul
turală proletară" (Bou 
I-Min, Den Su, Gin 
San-I, Cijan Cien- 
Tun, Iuan Hao, Ian 
Lin-Gui, Luo Gon- 
Liu) sau ..Grupul co
munist din Hunan" 
(Ciu Su-Ciao) — sint 
doar citeva exemple, 
citeva imagini, în care 
funcția mobilizatoare 
se concretizează in a 
atrage atenția eficient, 
expresiv asupra unor 
probleme de cea mai 
acută actualitate ; în 
a stimula atitudinile, 
reacțiile unui foarte

larg public, căruia ii 
sint destinate.

Aceeași problematică 
a fost tratată in ca
drul expoziției de la 
Dalles și cu mijloacele 
picturii tradiționale.

Urma aproape ine
fabilă a unor tușe de 
laviu, transparența bi
necunoscută stampei 
chineze se adaugă, 
altfel de fiecare dată, 
severității desenului, 
stabilind cu acesta ra
porturi specifice, ini
mitabile. Intervențiile 
de analiști subtili ale 
artiștilor chinezi se 
stabilesc prin interme
diul notelor minuțioa-
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se luate lntr-o „Salină 
pe malul mării" (Mai 
Guo-Siun) sau intr-o 
„Zi de odihnă intr-o 
comună populară" 
(Lin Fun-Su), in „Zori 
de zi in codri fără
margini" (Van Cin-
Iluai) sau la „Recol
tarea bambusului" (!ao 
Gin-Iun, Fan Zin-
Sian, Lu Kun-Fun), 
„Pe canalul Sianian" 
(Siu Sian. Sun Vcn- 
Zî, Ia Min) sau ..Pe 
fluviul Iantzi” (Ciau 
Sun-Ian).

Evident, cu nuanță
rile și diferențierile 
de rigoare, repertoriul 
acesta tematic este de 
mare circulație in 
China. Și totuși, pro
iectarea imagistică a 
tuturor acestor locuri, 
diferită in surprinde
rea acestor universuri 
cu nuanțele, culorile, 
liniștea sau zbuciumul 
lor, cu tainele și di
mensiunile lor suge
rează orizonturi, stra
turi, forme și mișcări 
afective de o fascinan
tă pregnanță.

Sint calități pe care 
le-am surprins și in 
tradiționalele „picturi 
de anul nou". Menite 
să înfrumusețeze, să 
înveselească atmosfera 
fiecărei case din Chi-, 
na, cu prilejul pășirii' 
într-un nou an, aceste 
picturi printre care am 
aminti „Toamnă au
rie" de Cian Lin și 
Fun Hău-Wa (țărani 
ai unei comune popu
lare), „Școală elemen
tară ambulantă" de 
Ma Cen-Sian sau „U- 
nitate, luptă și priete

nie" realizată de Gru
pul dc artă plastică al 
fabricii de batiste din 
Pekin — tind, la rin
dul lor, să comunice, 
cu nuanțări specifice, 
adevăruri care iși au 
o configurație proprie 
in viața și cultura 
poporului chinez.

Martore ale contu
rării unei noi spiri
tualități, relevind a- 
ceeași conștiință acti
vă in investigarea u- 
nor realități econo
mice și sociale, gra
vura și afișul, genuri 
mai recent cultivate 
in arta chineză, se re
marcă nu numai prin 
acuratețea limbajului, 
dar și prin accentul 
pe care artiștii au 
știut să-l pună pe a- 
mănuntul cu valoare 
simbolică, in stare să 
semnifice complex. 
Gravurile „De strajă" 
semnată de Tian Sun 
(ostaș al A.P.C.E.) sau 
„Zdrobirea lanțurilor 
de fier milenare" de 
Kim Niu-Muia, Si 
Ciun și Huan Gie-Pin, 
„Luptind in adîncul 
munților" de Tie Dao- 
Bin sau „Patrulare" 
de Zin Ciao-Sin sau 
afișe ca „Luptind pină 
in ultima clipă a vie
ții" de Bă Kun-Dc, 
„Un astfel de om 
vreau să fiu — învăț 
de la eroi" de 'San 
Lian-Siao ridicate la 
incandescență progra
matică sint lucrări pe 
deplin angajate, mili
tante.

Remarcabilă în ca
drul actualei expoziții 
este prezența, din 
punct de vedere nu
meric foarte bogată, a 
artiștilor a mato ri. ale 
căror lucrări figurea
ză la loc de cinste a- 
lături de picturile și- 
gravurile unor maeștri 
recunoscuți. Muncitori, 
țărani și soldați ai Ar
matei Populare Chi
neze de Eliberare au 
reflectat mărbțele ela
nuri revoluționare și 
realizările cele mai de 
preț, ale Chinei de azi. 
Conștiința că nu se 
pot realiza declt ca 
artiști adine integrați 
in realitățile tării lor 
a determinat o accen
tuată apropiere între 
operele acestor ama
tori și cele ale profe
sioniștilor, a șters de
limitări altădată vizi
bile, reunindu-le prin 
trăsături ce țin de co
munitatea unei pro
blematici ce străbate 
istoria actuală a R.P. 
Chineze.

Marina PREUTU
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Poporul senegalez 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 13 ani de la 
proclamarea indepen
denței patriei sale. 
Țară cu o străveche 
istoric, Senegalul a 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, avind de înfruntat 
multiple greutăți da
torate îndelungatei do
minații coloniale. Cu 
o economie intr-o 
proporție covirșitoare 
agrară — B0 la sută 
din populație fiind o- 
cupată în această ra
mură — Senegalul 
este cunoscut in prin
cipal oa producător 
de arahide. în pe
rioada care a trecut 
de la cucerirea inde
pendenței, ooporul se
negalez a depus efor
turi susținute atît pen
tru diversificarea agri
culturii. cit și pentru 
a pune bazele unei 
industrii naționale. Pe 
harta țării au apărut 
o serie de fabrici și 
uzine. Anul trecut 
s-au încheiat lucrările

la construcția unei im
portante uzine meta
lurgice ca șl a unei fa
brici de anvelope. 
Printre principalele o- 
biective ale guvernu
lui senegalez se află 
formarea de cadț-e na
ționale, la Dakar func
tioned, de altfel, una 
din cele mai renumite 
universități de pe con
tinentul african.

Pe plan extern, Se
negalul promovează o 
politică de page și co
laborare cu toate sta
tele. militînd Dcntru 
lichidarea ultimelor 
vestigii ale domina
ției coloniale, pentru 
eradicarea practicilor 
rasismului sl aparthei
dului de pe pămintul 
african.

In spiritul relațiilor 
de prietenie și solida
ritate dintre poporul 
român și popoarele 
noilor state indepen
dente africane, între 
România și Senegal 
s-au stabilit și se 
dezvoltă relații de co

laborare In interesul 
reciproc și, totodată, 
al cauzei păcii și coo
perării internaționale. 
La sfirșitul anului tre
cut. o delegație a 
Partidului Comunist 
Român a participat la 
Congresul Uniunii Pro
gresiste SenegalezV. 
partid de guvernămint 
din Senegal. Intilnlrile 
și schimburile de ve
deri care au avut loc 
Intre reprezentanții 
P.C.R. sl cei ai U.P.S., 
multiplicarea contacte
lor in diverse alte do
menii. extinderea
schimburilor contri
buie la mai buna cu-' 
noaștere reciprocă, la' 
stringeroa raporturilor 
de prietenie dintre 
popoarele noastre.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Sene
galului, poporul ro
mân adresează po
porului senegalez u- 
rări de prosperitate și 
pace, de noi succese 
pe calea dezvoltării 
patriei sale.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex

terne al Republicii Senegal, Coumba 
N’Doffene Diouf, cu prilejul celei 
de-a XIII-a aniversări a proclamării 
independenței naționale.

Ședința Comisiei centrale pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifice

Marți a avut loc ședința Comisiei 
centrale pentru răspîndirea cunoș
tințelor științifice.

în lumina indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, comisia a dez
bătut și adoptat planul de activita
te pe anul în curs, recomandările 
referitoare la activitatea comisiilor 
județene, municipale, orășenești și 
comunale pentru răspîndirea cunoș
tințelor științifice și tematica pri

vind conținutul muncii în acest do
meniu.

Documentele adoptate stabilesc 
măsuri îndreptate spre coordonarea 
și orientarea unitară a activității de 
popularizare a științei, sporirea con
tribuției organizațiilor comoonente 
ale F.U.S. la ridicarea nivelului ge
neral de cunoaștere al maselor, po
trivit programului ideologic al 
Partidului Comunist Român.

(Agerpres)

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ CU TEMA:

„Conștiința economică și rolul ei 
in etapa actuală"

Ieri, în Aula Aca
demiei de Studii Eco
nomico din București 
s-au încheiat lucrările 
sesiunii de comunicări 
organizate de catedra 
de economie politică 
pe tema „Conștiința 
economică socialistă și 
creșterea rolului ei in 
perioada făuririi so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate".

Referatefle prezentare 
de cadre didactice și 
cercetători si discu
țiile ce au avut loc 
irt cele două ziile, cit 
a durat sesiunea, au 
relevat importanta și 
implicațiile dezvoltă
rii conștiinței econo
mice asupra procesu
lui de accelerare a pro
gresului economic, de

făurire a societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate, precum și 
sarcinile ce revin în- 
vătămintului. muncii 
politico-educative in 
formarea conștiinței e- 
conomice a viitorilor 
specialiști, in intensi
ficarea participării oa
menilor muncii la în
deplinirea obiective
lor actualului cincinal.

OASPEȚI MUZICIENI
AI LUNII APRILIE

Agenția română de 
impresariat artistic in
vită in luna aprilie pe 
iubitorii muzicii la în
tâlnirea cu o seric de 
oaspeți din străină
tate.

In domeniul muzicii 
simfonice : violonce
listul sovietic Mihail 
Homi tzer care va 
concerta la 7 și 8 a- 
prilie cu filarmonica 
de stat „Banatul" d:.n 
Timișoara (in program 
Ceaikovskl) ; dirijo
rul cehoslovac Vaciav 
Neumann va apărea la 
pupitrul filarmonicii 
..George Enescu" in 
concertele din 6 și 7 
aprilie ; o reintilnire 
cu tinăra violonistă 
franceză Claire Ber
nard in simfonicul 
Radioteleviziunii din 
12 aprilie intr-un con
cert de Mozart. In 
concertele din 13 și 
14 aprilie, filarmonica 
„George Enescu" il va 
avea ca oaspele pe 
dirijorul spaniol En
rique Garcia Asensio. 
Violonistul Ulf Hoel
scher din R F. Ger

mania va interpreta 
Concertul de Brahms 
in compania filarmo
nicii de stat „Bana
tul" din Timișoara la 
14 și 15 aprilie și 
Simfonia spaniolă de 
Lalo, la Sibiu, in 17 
aprilie : dirijorul Ar- 
thuro de Almeida va 
oferi un program Mah
ler la pupitrul Orches
trei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii în 19 
aprilie : Filarmonica 
de stat din Cluj il va 
avea ca dirijor in zi
lele de 21 și 22 apri
lie pe Zdenek Rosier 
din R. S. Cehoslova
că. Christoph Eschen- 
bach, pianist din R. F. 
Germania, va susține 
un recital la București 
în ziua de 23 aprilie și 
va concerta cu filarmo
nica ..George Enescu". 
in 24 și 25 aprilie. Di- 
r.jorul iugoslav Djura 
Jaksic va susține con
certe in 29 si 30 apri
lie la Tg. Mureș.

Iubitorii muzicii de 
cameră se vor intilni 
cu ..Cvintetul de su
nători din Szombathe-

Iy. R. P. Ungară, la 
Arad in 4 aprilie și cu 
Orchestra de cameră 
din Belgrad — solist 
Jovan Kolundzlja — 
care va intreprinde un 
turneu in perioada 
20—25 aprilie, concer- 
tind in diferite orașe 
din țara noastră. Or
chestra de cameră a 
O.RTF. — Paris va 
susține un concert la 
București la data de 
19 aprilie.

Pentru amatorii de 
operă soprana so
vietică Ninel Tcacen- 
ko va apărea la Cluj 
și București, intre 13 
și 13 aprilie, in spec
tacolele „Aida" și 
„Trubadurul" iar cin- 
tăreții japonezi — so
prana Kikyo Isano și 
tenorul Hiromu Isa- 
no — vor cin ta la Ti
mișoara in „Boema" 
și „Faust". Celebra so
prană Mady Mesplâ. 
din Franța, va putea 
fi audiată la Opera 
din București, la data 
de 20 aprilie în „Lak- 
me“ și la 24 aprilie 
în „Rigole*to".
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cinema
• Colier pentru Iubita mea t 
CENTRAL — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Ucldcți oaia neagră : LUMINA
— 9; 11,15; 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.
• Nici un moment de plictiseală :
LUCEAFĂRUL — 8.45; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 8.45;
11.15; 13.30: 16; 18,30; 21.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
• Cu milnile curate : DOINA — 
11: 13.15; 15,30; 17,45; 20,15.
• Cowboy : CAPITOL — 8,30;
11; 13.30: 16: IC,30; 21. FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 8.45; 11; 13.30; 16;
18,30; 21, MELODIA — 8.30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21, MODERN — 
8.30; 11; 13.30; 16; 18.30: 21.
• lacov Bogomolov : VIITORUL
— 15.30: 18; 20,15.
A Pe aripile vintului : SALA PA
LATULUI — 15 (seria de bilete —
1528) , 19.45 (seria de bilete —
1529) , PATRIA - 10; 14.30; 19.15.
• Atentatul : FAVORIT — 10;
12.30; 15,30; 18; 20.30, GLORIA — 
8)45; 11.15; 13.30; 16: 18,30: 20.45.
• O anchetă dificilă : FEREN
TARI - 15.30: 18; 20.15. CIULEȘTI
— 15,30; 18; 20.15.
a Clovnii : ARTA — 15.30: 18;
20,15.
a Obsesia. — 10; 12; 14. Morocco
— 16,30. Femeia in așteptare — 
ie.30: 20.30 : CINEMATECA (sala 
Union).

Artiști români
Una dintre formațiile noastre frun

tașe, cvartetul „Muzica", a avut o- 
cazia de a concerta in ultima peri
oadă, prin intermediul Agenției ro
mâne de impresariat artistic, in Bel
gia, Spania, Anglia, Austria și R. F. 
Germania, adăugind bunului re
nume pe care și l-a dobindit de-a 
lungul anilor noi aprecieri de va
loare. Iată citeva spicuiri din presa 
engleză de specialitate :

„...Artiștii români au oferit Cvar
tetul de Alban Berg intr-o interpre
tare măiastră... iar Cvartetul in mi 
bemol KV 428 de Mozart, care culmi
nează intr-un final cu efecte apoteo
tice, este un model de cel mai au
tentic stil interpretativ, realizat de 
cvartetul „Muzica" la superlativ..?* 
(Evening Star).

O formație care activează din 1971 
sub auspiciile conservatorului „Ci-

peste hotare 
prian Porumbescu", cvartetul „Aca- 
demioa", intre membrii căreia se nu
mără și deosebit de talentata viole* 
nistâ Mariana Sirbu, laureată a mai 
multor concursuri și festivaluri in
ternaționale, continuă să se bucure 
de cele mai frumoase aprecieri in 
turneele pe care le întreprinde peste 
hotare. în prezent, cvartetul se află 
pentru a doua oară în Spania, ca ur
mare a succesului de care s-a bucu
rat la prima confruntare cu publicul 
spaniol, în 1972 : „...O formație mu
zicală solidă care se distinge prin 
calitatea individuală a fiecăruia din
tre membrii săi, oricare puțind fi 
considerat un adevărat solist... Cea 
mai prețioasă caracteristică a fiecă
ruia dintre cei patru muzicieni mi se 
pare a fi tonul născut din bogata tra
diție a artei violonistice la români, 
cizelat printr-o muncă asiduă..." (Pa
tria, Granada).

• Grăsuna : MOȘILOR — 15.30: 
18; 20,15.
a Organizația : GRIVITA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15; 
20.30, FLAMURA — 9: 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.

fl Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
NFRATIREA ÎNTRE POPOARE

— 15,30: 19.
• Copilul Sălbatic î MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.30.
a Fata care vinde flori : BU- 
ZEȘTI - 15.30; 18 : 20,30.
• Alfred cel Mare : AURORA — 
8.45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, TO
MIS — 9.30; 12; 15.30; 18; 20;30.
• Logodnica frumosului dragon : 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
a Bamby — 9—18 în continuare. 
Program de filme documentare — 
20.15 : TIMPURI NOI.
• Zestrea : LIRA — 15.30; 18;
20.15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : DACIA — 8.30: 11Ț
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Explozia : COTROCENI — 15.30; 
13; 20,15.
• Drumul spre Vest : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18: 20,15.
• Salvarea : VITAN — 15.30: 18; 
20,15.
a Marla Stuart t PACEA — 15.30; 
18; 20,30.
• Drum In penumbră : RAHOVA 
- 15,30; 18; 20.15.
• Adio, arme I : FLOREASCA — 
15,30: 19.
a Săgeata căpitanului Ion : PRO
GRESUL — 13,30; 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : UNIREA — 
15,30; 18.
• Pescărușul : UNIREA — 20,15. 
a Moartea Regelui Negru : MUN
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Marea evadare : COSMOS — 
15,30; 19.

e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Ciclul 12 concerte extraordinare — 
Festival Beethoven. Concertează : 
Valentin Gheorghiu — pian și 
Silvia Marcovlci — vioară — 20.

Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes
cu) : Concert simfonic. Dirijori : 
Horia Andreescu Rucărean. Cris
tian Mandeal, Tiberiu Bercovlci 
— 20.
• Opera Română : Don Quijotte
— 19.
• Teatrul de operetă : Suzana
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20, Moartea ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 17.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul. „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună scara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Gluleștl : Vassa Jelez- 
nova — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
sir. Academiei) : Răi și nătărăi
— 17, (la Teatrul Giulești) : Co
pilul șl clocirlia — 15.
o Teatrul satirlc-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Jos pălăria I — 19,30.
a Teatrul de revistă .și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Dldlnei
— 19,30.
• Ansamblul artistic ..Raosodia 
română" ; La porțile dorului — 
19,30.
a Circul „București" : Frații lui 
Flipper — spectacol cu delfini — 
19,30.
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viața internațională
„Apartheidul — o crimă 
împotriva umanității"
Rezoluția Comisiei O.N.U. pentru Drepturile Omului

Revista elvețiană „Archives Diplomatiques

et Consulaires"

GENEVA 3 (Agerpres). — Apart
heidul este „o crimă împotriva uma
nității". iar autorii săi trebuie ju
decați. oriunde s-ar afla, de către 
un tribunal național sau Internațio
nal — a hotărit Comisia O.N.U. pen
tru Drepturile Omului, ale cărei lu
crări se desfășoară, in prezent, la 
Geneva.

O rezoluție referitoare la elabo
rarea unei convenții internaționale 
in acest sens, ce ar urma să fie a- 
doptată de Consiliul Economic și 
Consiliul Social al Adunării Gene
rale a O.N.U., a întrunit votul tutu
ror delegațiilor participante, cu ex
cepția a cinci abțineri și două vo
turi împotrivă (Statele Unite și An
glia).

Conform deciziei comitetului. „Re
țele inumane rczultind din politicile 
de apartheid și alte practici asemă
nătoare de segregație si discriminare 
rasială sini crime care contravin 
dreptului internațional. Statele par
ticipante la convenție declară crimi
nale organizațiile, instituțiile și in
divizii care comit crima de apart
heid".

„Sint considerați responsabili, din

REUNIUNEA COMISIEI 
ECONOMICE MIXTE

R. D. VIETNAM - S. U. A.
PARIS 3 (Agerpres). — La Centrul 

de conferințe internaționale de pe 
Avenue Kleber a avut loc, luni seara, 
o nouă reuniune a Comisiei econo
mice mixte R. D. Vietnam-S.U.A.

CONSULTĂRILE POLITICE 
DINTRE CELE DOUĂ PĂRȚI 

SUD-VIETNAMEZE
PARIS 3 (Agerpres). — In subur

bia pariziană Saint-Cloud a avut loc 
marți cea de-a cincea reuniune din 
cadrul consultărilor politice dintre 
reprezentanții Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și cei ai adminis
trației de la Saigon.

Puternice bombardamente 
americane

SAIGON 3 (Agerpres). — Aviația 
Statelor Unite a lansat asupra Cam- 
bodgiei, in cursul nopții de luni, cel 
mai puternic bombardament din 
timpul războiului — transmite, din 
Saigon, un corespondent al agenției 
Associated Press. La bombardamente 
au participat toate aparatele strate
gice „B-52" disponibile in Asia de 
Sud-Est, continuă corespondentul, a- 
dăugind că, de regulă, sint gata de 
acțiune aproximativ 60 la sută din 
c^le 200 de asemenea avioane exis
tente in regiunea menționată. Rai
durile au cuprins o zonă largă și par 
să fi depășit un simplu sprijin tac
tic acordat trupelor terestre ale re
gimului de la Pnom Penh.

PE AGENDA CONVORBIRILOR MULTILATERALE DE LA HELSINKI

Problemele cooperării economice si tebnico-siiMice
Pe măsură ce se apropie data de 

6 aprilie, cind se va incheia cea de-a 
treia etapă a consultărilor multilate
rale pentru pregătirea Conferinței 
europene, aici, la Dipoli, activitatea 
devine mai intensă. Timpul afectat 
negocierilor s-a dublat in ultimele 
două săptămini : in dorința de a 
fructifica mai bine in răstimpul care 
a mai rămas pină la noua vacanță 
posibilitățile existente, participanții 
au hotărit să aibă mai multe ședințe 
pe zi.

Activitatea se desfășoară, conco
mitent, in mai multe direcții. Para
lel cu ședințele grupului de lucru 
care a trecut la redactarea instruc
țiunilor pentru organismele confe
rinței ce se vor ocupa de problemele 
capitolului al doilea al ordinii de zi 
— cooperarea economică, alternativ 
eu examinarea conținutului capitolu
lui al treilea : relațiile culturale — 
experții, reprezentind toate statele 
particiDante. continuă negocierile a- 
supra formulării propunerilor de 
texte referitoare la problematica po
litică a securității europene (capito
lul intii).

In ultimele două săptămini, in cen
trul atenției reuniunii s-au situat 
problemele cooperării economice, 
tehnico-științifice și in domeniul 
protejării și ameliorării mediului 
înconjurător.

Schimbul de opinii, activitatea 
practică desfășurată de grupul de lu
cru in vederea schițării cadrului ge
neral al problematicii acestui ca
pitol și apoi pentru trecerea la 
redactarea textelor respective au 
pus din nou in evidență im
portanță pe care o acordă sta
tele participante cooperării eco
nomice — știut fiind că dezvoltarea 
raporturilor economice reprezintă o 
premisă și o contribuție la edifica
rea securității și. in același timp, 
o consecință a acesteia, un obiectiv 
căruia securitatea trebuie să-i dea 
timp larg de deplină manifestare. 
Propunerile prezentate. Ideile expri
mate in cursul negocierilor reflectă 
voința statelor europene ca viitoarea 
Conferință eurou^ană să d^a un 
impuls puternic dezvoltării colaboră
rii multiforme pe continentul nostru, 

punct de vedere penal, pe plan In
ternațional, persoanele membre ale 
organizațiilor șl instituțiilor și repre
zentanții statelor care comit, favo
rizează sau încurajează direct săvir- 
șirea cu premeditare a crimei de 
apartheid sau cooperează direct la 
aceasta". Aceste persoane, stipu
lează textul, pot fi urmărite „fie că 
iși au reședința pe teritoriul statu
lui unde și-au comis actele, fie pe 
teritoriul altui stat" și ele „vor fi 
judecate de un tribunal competent 
al oricărui stat participant la con
venție sau de Tribunalul internațio
nal. care va fl competent in numele 
acelor state participante la conven
ție care au acceptat competența sa".

I

Dupâ cum s-a mai anunțat, vi
zita în S.U.A. a șefului admi
nistrației saigoneze, Van Thieu, 
a stîrnit vii proteste din partea 
opiniei publice americane. Fo
tografia de mai sus reda un 
aspect din timpul unei demon
strații care a avut loc la San 
Clemente. Tn prim plan — cu
noscuta actriță Jane Fonda

PENTRU SOLUTIONAREA 
DEMOCRATICĂ

A PROBLEMEI CIPRIOTE
NICOSIA 3 (Agerpres). — Biroul 

Politic al C.C. al Partidului progre
sist al oamenilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) a dat publicității o de
clarație in care cheamă pe toți ci- 
prioții, indiferent de convingerile lor 
ideologice sau politice, să se uneas
că in lupta pentru soluționarea justă 
și democratică a problemei cipriote. 
Recenta alegere a președintelui 
Makarios in funcția de șef al sta
tului, relevă declarația, a reprezentat 
o victorie a forțelor patriotice din 
insulă.

Declar’.ndu-și sprijinul nestrămu
tat pentru președintele Makarios, 
A.K.E.L. consideră că toate partide
le și organizațiile politice trebuie să 
susțină guvernul in eforturile sale de 
a menține ordinea in țară.

să adopte măsuri concrete in vederea 
extinderii și intensificării schimburi
lor comerciale, economice, să asigu
re accesul tuturor națiunilor la cuce
ririle tehnico-științifice contempora
ne. să stimuleze activitatea pentru 
protecția mediului înconjurător.

Pornind de la necesitatea înlătu
rării obstacolelor apărute In cursul 
vremii in calea circuitului comercial, 
ideile sugerate de România, precum 
și de un șir de alte țări, vizează sta
tornicirea trainică in relațiile econo
mice a normelor și principiilor drep
tului international, creindu-se con
diții pentru dezvoltarea neîngrădită,

DE LA TRIMISUL
NOSTRU SPECIAL

fără nici un fel de discriminări, a 
schimburilor — înțelese ca raporturi 
intre parteneri egali, pe baza reci
procității av'antajelor.

In diversele proiecte de texte su
puse atenției participanților și pe 
baza cărora se desfășoară negocierile 
se intilnesc numeroase puncte de 
confluență privind relevarea căilor 
și mijloacelor concrete de inten
sificare a schimburilor comerciale. 
In cursul dezbaterilor a fost subliniat 
cu pregnanță că dezvoltarea unei 
cooperări economice reciproc avan
tajoase intre toate statele, indiferent 
de orindulrea lor socială .și politică, 
va oferi posibilități punerii in valoa
re. in condiții de deplină suveranita
te, a resurselor lor naționale, diversi
ficării economiilor lor și participării 
lor intr-o măsură crescindă la divi
ziunea internațional^ a muncii. A- 
ceasta constituie, totodată, o premisă 
esențială pentru reducerea progresi
vă și lichidarea decalajului economic, 
științific și tehnic intre diferitele 
țări ale continentului.

Delegația română a participat ac
tiv in dezbaterea acestei problema
tici. susținind introducerea unor idei 
importante, prezentind sugestii în
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Tratatul privind bazele relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G.

Un pas important spre reglementarea 
probleme or existente între cele două state germane

BONN 3 (A ger preș). — Guvernul 
R F. Germania intenționează să con
tinue politica de îmbunătățire a re
lațiilor dintre cele două state ger
mane — se spune intr-un raport gu
vernamental, dat publicității la 
Bonn. Tratatul privind bazele rela
țiilor dintre cele două state germane 
— relevă documentul — constituie 
un pas important spre reglementarea 
problemelor existente intre R.F.G. 
și R.D.G. și spre lichidarea încordă
rii din Europa. Se creează posibili
tăți pentru intensificarea contactelor 
și pentru Instaurarea relațiilor de

agențiile de presă transmit:
Tratativele S.fl.L.T. La s’- 

diul reprezentanței permanente a 
Statelor Unite pe lingă Oficiul O.N.U. 
din Geneva a avut loc, marți, o nouă 
intilnire din cadrul convorbirilor so- 
vieto-americane pentru limitarea ar
mamentelor strategice.

Jumjaaghiin Țetlenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Mongole, a primit, marți, la 
Ulan Bator, delegația Frontului Na
țional de Eliberare și a G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud, con
dusă de Nguyen Thi Binh, membru 
al C.C. al F.N.E., ministrul afaceri
lor externe al G.R.P. al R.V.S.

Delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, 
aflată in vizită la Cairo, condusă de 
Stane Dolanț, secretar al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., a fost 
primită, marți, de Hussein El Shaffei, 
vicepreședinte al R. A. Egipt. In a- 
ceeași zi, delegația iugoslavă a în
cheiat convorbirile cu reprezentanți 
ai Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe, în frunte cu Moha
med Hafez Ghanem, prim-secretar al 
C.C. al U.S.A.

completarea unor Idei propuse de 
alți participanți sau in îmbunătă
țirea a diferite formulări. Astfel, de 
pildă, reprezentanții țării noastre au 
subliniat necesitatea ca in preambu
lul lâ directivele pentru organismele 
conferinței ce se vor ocupa de pro
blemele cooperării economice să se 
facă precizarea că aprofundarea și 
extinderea cooperării in aceste do
menii între statele participante sint 
destinate să stimuleze. In același 
timp, dezvoltarea schimburilor de 
bunuri și a cooperării pe plan mon
dial, să sprijine eforturile de propă
șire economică a țărilor in curs de 
dezvoltare, să contribuie la întărirea 
păcii, securității și cooperării in 
lume. Delegația română a preconi
zat, de asemenea, o serie de măsuri 
practice ip vederea liberalizării co
merțului, perfecționării formelor și 
mijloacelor de cooperare pe plan re
gional, general-european și interna
țional.

O atenție deosebită s-a acordat tn 
cursul dezbaterilor cooperării in do
meniul industrial și tehnico-științific. 
în propunerile avansate de o serie 
de participanți se au in vedere posi
bilitățile pe care le-ar deschide dez
voltarea unei conlucrări reciproc a- 
vantajoase in domeniile cercetării 
fundamentale și aplicate, tehnologiei, 
identificării și punerii in valoare a 
resurselor naturale, energiei și com
bustibilului, siderurgiei și metalur
giei. industriei electronice, chimice, 
in agricultură, comerț, transporturi, 
turism, in domeniul pregătirii cadre
lor de specialiști. In același timp, 
unele delegații au prezentat propu
neri privitoare la cooperarea in con
struirea unor obiective economice in 
comun.

Revine acum grupului de lucru mi
siunea de a realiza o armonizare a 
diferitelor propuneri, idei, sugestii, 
astfel incit să se ajungă la concluzii 
acceptabile tuturor părților. Iar con
ferința. prin hotărîrile sale, să mar
cheze un pas important spre dezvol
tarea largă a cooperării multilaterale 
dintre statele participante.

Dumitru ȚINU 

bună vecinătate, In ciuda existenței 
unor contradicții de ordin politic.

Raportul citează, de asemenea, 
date privind progresul realizat in re
lațiile comerciale, culturale, științi
fice și de comunicații dintre cele 
două state germane.

FRANȚA Mesajul 
președintelui 

Pompidou adresat 
Adunării Naționale

PARIS 3 (Agcrpres). — Marți, 
Adunării Naționale franceze i-a fost 
prezentat mesajul președintelui Pom
pidou. In partea consacrată politicii 
externe, mesajul prezidențial reafir
mă voința de independență a Fran
ței, voință care nu reprezintă „nici 
izolare, nici repliere asupra ei însăși, 
ci dreptul de a decide liber asupra 
destinelor sale". In toate ocaziile și 
in toate împrejurările — se arată in 
mesaj — Franța va trebui să se ală
ture eforturilor in favoarea destin
derii, pentru realizarea unei dezar
mări reale, restabilirea și menți
nerea păcii.

Abordind problemele interne, me
sajul relevă persistența unor „Ine
galități frapante" in domeniul so
cial.

Mesajul prezentat Adunării Națio
nale a exprimat, de asemenea, in
tenția președintelui Pompidou de a 
propune o reducere a duratei man
datului prezidențial, in prezent de 
șapte ani.

0 delegație de specia- 
lîștî (jrCCi in sondarea pieței, con
dusă de Jean Canellopoulos, pre
ședintele Camerei de comerț și in
dustrie din Atena, s-a aflat, in in
tervalul 29 martie—2 aprilie, la 
Budapesta. Delegația a avut convor
biri cu reprezentanții întreprinderi
lor ungare de comerț exterior cu 
privire la posibilitățile de intensifi
care a exporturilor grecești în Un
garia. Delegația a fost primită de 
Jozsef Biro, ministrul comerțului ex
terior al R.P. Ungare.

Comunicatul ds presă 
difuzat de agenția China Nouă în le
gătură cu vizita efectuată in China, 
in fruntea unei misiuni guvernamen
tale neozeelandeze, de Joseph Wal- 
ding, adjunct al ministrului de ex
terne și ministru al comerțului ex
terior, evidențiază dorința părților 
de a acționa pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre China și Noua Zeelan- 
dă, de a proceda la schimburi in 
diferite domenii, inclusiv in dome
niul tehnico-științific. S-a ajuns la' 
un acord in ce privește oportunitatea

Adversitățile vremii în Europa
O puternică furtună s-a abă

tut, luni seara, asupra unei mari 
părți din continentul european, 
cuprinzind partea de est a Ma
rii Britanii, nordul Franței, 
Belgia, Olanda, Danemarca, 
partea centrală și de nord a 
R.F. Germania și partea de nord 
a R.D. Germane. In Marea Bri
tanie, in Franța, Olanda și 
R.F.G. s-au înregistrat victime, 
iar numeroase persoane au fost 
rănite.

Cea mai afectată a fost Olan
da, unde traficul rutier și fero
viar a fost dezorganizat. A fost, 
de asemenea, perturbată ali
mentarea cu curent electric a 
orașelor și întreprinderilor in
dustriale. Portul Amsterdam a 
fost complet izolat in cursul 
serii de luni. Datorită măsurilor 
luate de autorități, echipe spe
ciale constituite de urgență au 
vegheat asupra digurilor, reu
șind să evite provocarea de 
inundații, deși nivelul apelor a 
crescut aproape cu doi metri.

Potrivit datelor preliminare, 
furtuna a provocat pagube în
semnate. Mii de case au rămas 
fără acoperișuri, iar vintul — 
care sufla cu o viteză de apro
ximativ 130 kilometri pe oră — 
a provocat accidentarea a nu
meroase autovehicule surprinse

In fotografie : un hangar de pe aeroportul Essen-Mulheim (R. F. 
Germania) grav avariat de furtună

BERNA 3 (Agerpres). — Re
vista elvețiană „Archives Di
plomatiques et Consulaires* a 
consacrat un număr special Re
publicii Socialiste România.

In paginile consacrate politi
cii externe a țării noastre sint 
reproduse aprecierile tovarășu
lui Nlcolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, cu privire 
la principiile politicii externe a 
României. Este subliniat intere
sul țării noastre pentru așezarea 
pe baze trainice, principiale, a 
relațiilor intre țările continen
tului european, prin excluderea 
forței in relațiile dintre state și 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a decide liber asupra 
dezvoltării sale. Este reliefată, 
totodată, necesitatea ca dezba
terea problemelor securității 
europene să se efectueze cu 
participarea, in condiții de de
plină egalitate, a tuturor state
lor interesate, intr-o manieră 
concretă, urmărindu-se realiza
rea unor pași reali in direcția 
destinderii, inclusiv prin măsuri

ORIENTUL APROPIAT
TRIPOLI 3 (Agerpres). — La Tri

poli s-au desfășurat convorbiri 
intre Anwar Sadat, președintele 
Republicii Arabe Egipt, și președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, Moamer El 
Geddafi.

★
CAIRO 3 (Agerpres). — Ministrul 

extinderii comerțului bilateral șl, în 
acest sens, partea chineză a arătat 
că va saluta vizita unei misiuni co
merciale neozeelandeze, care ar 
putea explora posibilitățile concrete 
pentru comerțul mutual.

Leopold Sedat Senghor 
a depus jurămintul de președinte al 
Republicii Senegal, inaugurînd ciil 
de-al patrulea mandat al său de șef 
al statului. Abdou Diouf a fost con
firmat de președinte în funcția de 
prim-ministru.

La Tirana * (ost semnal M 
protocol cu privire la schimburile de 
mărfuri pe anul 1973 dintre guver
nele R.P. Albania și Turciei.

în Uniunea Sovietică * 
fost lansată. la 3 aprilie, stația 
științifică orbitală „Saliut-2“. Scopul 
lansării constă in perfecționarea 
construcției stației, sistemelor și a- 
paratelor de la bordul ei, precum și 
efectuarea unor cercetări științifice 
și experiențe în condițiile zborului 
cosmic.

pe autostrăzi. Au avut de sufe
rit, de asemenea, rețelele elec
trice aeriene și de telecomu
nicații, iar in unele regiuni s-au 
înregistrat inundații locale ca 
urmare a căderilor masive de 
precipitații. In Olanda, pagubele 
se ridică, după primele apre
cieri, la peste 10 milioane de 
florini, cea mai afectată fiind 
regiunea cuprinsă intre Haga șl 
Rotterdam.

Zeci de nave comerciale și de 
pescuit, aflate in Marea Nordu
lui și in Canalul Minecll, au 
fost puse in dificultate.

Deși furtuna a scăzut din in
tensitate, vintul continua să 
sufle cu putere in cursul dimi
neții de marți. Continuă, de a- 
semenea, căderile masive de 
precipitații sub formă de ploaie, 
zăpadă sau grindină.

Și în Cehoslovacia s-au sem
nalat vinturi puternice, ploi, 
scăderi de temperatură și, in 
munți, ninsori abundente. Vîn- 
tul a atins, in multe reoiunl 
ale țării, viteze de peste 110 km 
pe oră, a smuls acoperișuri de 
case și garduri, a culcat la pă- 
mint pomi, a dezvelit semănă
turi, punind, pe anumite por
țiuni, circulația în pericol.

(Agerpres)

ftractice de dezarmare fi prin 
ncheierea de acorduri regio

nale, in vederea instaurării u- 
nui climat statornic de incredcre, 
destindere ți cooperare.

Revista publică, in continuare, 
articole evocind proclamarea 
republicii in România, in care 
se reliefează tradițiile revolu
ționare ale poporului nostru, 
necesitatea istorică a actului de 
la 30 Decembrie 1947, succesele 
înregistrate in sfertul de veac 
care a urmat proclamării repu
blicii. Sint publicate, de aseme
nea, articole evidențiind efortu
rile de dezvoltare economică a 
țării noastre, preocuparea con
stantă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață, participarea 
crescindă a României, prin co
merț șt acțiuni de cooperare, 
la schimburile internaționale.

Alte articole infățișind as
pecte ale României contempora
ne conțin ample referiri la via
ța culturală a țării, potențialul 
turistic al țării noastre, asigu
rarea libertății de practicare a 
cultelor, participarea României 
la schimburile culturale inter
naționale.

de externe al Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hassan El Zayyat, s-a re
întors la Cairo după un lung turneu 
diplomatic. El a vizitat 25 de țări a- 
siatice și arabe, pentru a explica ofl- 
cialităților-gazdă punctul de vedere 
egiptean privind soluționarea situa
ției din Orientul Apropiat

san remo: Surpriza de la vila Zirio
Un seif de mărimea 

unui geamantan a fost 
descoperit intr-o nișă 
a peretelui vilei Zirio, 
din San Remo, unde, 
in perioada celui de-al 
doilea război mondial, 
se afla sediul Gesta
poului. Potrivit agen
ției Reuter, seiful ar 
conține numele colabo
ratorilor Gestapoului 
din regiunea San 
Remo, listele cu nu
mele luptătorilor din 
rezistență condamnați 
la moarte, precum și

numele partizanilor 
care au dispărut in 
perioada celui de-al 
doilea război mondial.

Potrivit declarației 
unui fost deținut in a- 
ceastă vilă, agenții 
Gestapoului au fixat 
la ușa seifului, cu pu
țin timp înaintea ple
cării lor, în 1945, o 
bombă cu explozie in? 
tîrțiatd. înaintea ple
cării lor din localitate, 
a declarai acesta, gas- 
tapoviștii au zidit in

L

„BILANȚUL DE LA QUITO"

Un termen nou se încetățenește 
în vocabularul politic: 
„latinoamericanizarea"

Timp de opt zile, în capitala 
Ecuadorului — Quito — s-au desfă
șurat lucrările celei de-a 15 sesiuni a 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.). Dincolo 
de caracterul festiv al acestei se
siuni. care a marcat împlinirea a 25 
de ani de la crearea C.E.P.A.L., reu
niunea de la Quito a abordat un șir 
de probleme esențiale ale evoluției e- 
conomiei țărilor latino-americane, în 
lumina cerințelor promovării cu toată 
vigoarea a dezvoltării lor de sine 
stătătoare.

Rezultatele acestor lucrări Îndrep
tățesc concluzia că „bilanțul de la 
Quito" este unul dintre cele mai bo
gate din decursul existenței 
C.E.P.A.L. Așa cum s-a subli
niat in documentele reuniunii, 
pentru prima dată s-a realizat 
o deplină unitate de vederi a 
tuturor statelor latino-americane 
asupra necesității unei, strinse co
laborări in vederea apărării inte
reselor lor comune. „Cuvintul „la- 
tinoamericanizare" va face probabil 
parte in viitor din limbajul oficial 
pentru a desemna politica concertată 
a țărilor din America Latină în apă
rarea intereselor Ior“ — nota agenția 
France Presse referitor la propune
rea vlzînd transformarea C.E.P.A.L. 
intr-un organism economic exclusiv 
latino-american, știut fiind faptul că 
in prezent, in afara celor 24 de state 
din. America Latină, din comisie fac 
parte S.U.A., Franța, Canada, Marea 
Britanie și Olanda. Propunerea avan
sată atestă sentimentul general exis
tent pe continentul sud-american pri
vind imperativul ca problemele aces
tei zone să fie rezolvate de către în
seși statele zonei, potrivit propriilor 
lor interese.

După cum este bine cunoscut, !n 
pofida existenței unor uriașe resurse 
naturale, continentul latino-american, 
unde monopolurile străine dețin incă 
poziții puternice, se numără printre 
zonele subdezvoltate ale lumii, in 
multe din țările sale perpetuîndu-se 
o structură economică unilaterală, 
însoțită de o dependență accentuată 
față de capitalul străin, In special 
nord-american. Pornind de la a- 
ceste realități, documentele sesi
unii C.E.P.A.L. de la Quito a- 
firmă dreptul fiecărui stat de 
a dispune, in interesul propriei 
dezvoltări, de bogățiile sale na
ționale, evidențiază necesitatea de
pășirii subdezvoltării prlntr-o in
dustrializare rațională. „Raportul co
mitetului de experți" subliniază ne
cesitatea „dezvoltării integrale", pre- 
cizînd că dezvoltarea nu Înseamnă 
numai creștere economică, că este 
necesar ca acest proces să fie înso
țit de reforme structurale profunde,

ARGENTINA

PROGRAMUL DE GUVERNARE 
Al FRONTULUI JUSTITIAUST 

DE ELIBERARE
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 

Frontul Justlțialist de Eliberare — 
al cărui candidat. Hector J. Cam- 
pora, a fost declarat oficial preșe
dinte ales al Argentinei — a dat 
publicității programul său de guver
nare. în prima etapă de guvernare, 
noul cabinet va urmări reconstrucția 
și restructurarea economiei națio
nale, in vederea Instituirii controlu
lui de stat asupra vieții economice 
argentinene. In acest sens, se vor 
naționaliza oomerțul exterior, siste
mul financlar-bancar, sectoarele de 
bază ale industriei, comerțul in
tern cu produse de primă necesitate, 
resursele energetice și miniere. Pe 
plan social-economic, guvernul va 
urmări lichidarea șomajului, redis
tribuirea veniturilor in scopul ajuto
rării păturilor sărace ale societății 
argentinene, reorientarea industriei 
spre producția de consum per-tru 
populație. Aceste măsuri, însoțit*, de 
planificarea economică centralizată — 
relevă programul Consiliului Tehno
logic al Frontului Justlțialist de Eli
berare — sint destinate să asigure 
edificarea unei economii indepen
dente subordonate intereselor po
porului argentinean.

La Moscova a avut loc o ex
poziție internațională de carica
turi, intitulată „Satira in lupta 
pentru pace*. Juriul a acordat 
diplome pentru cele mai bune 
lucrări. Trofeul intitulat „Pre
miul meu", instituit de revista 
satirică sovietică „Krokodil", a 
fost atribuit caricaturistului ro
mân Eugen Taru, pentru lucra
rea sa „Balanța".

perete seiful, luînd, In 
schimb, cu ei nume
roase obiecte ți docu
mente.

Timp de 28 de ani 
de la terminarea 
războiului, vila Zirio 
a servit ca sediu al 
administrației finan
ciare din localitate. 
Poliția din San Remo 
a făcut cunoscut că 
seiful va fi deschis în 
prezența specialiștilor 
in dezamorsarea -mi
nelor ți bombelor.
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care să determine șl o reală dezvol
tare socială.

Pe linia acestor preocupări majore 
pentru lichidarea subdezvoltării, o 
importanță deosebită are mobilizarrl 
resurselor interne din cadrul fierării 
țări latino-americane. In acest serfs, 
participanții la lucrurile sesiunii 
C.E.P.A.L. de la Quito s-au pronunțat 
pentru măsuri privind controlul și 
utilizarea suverană a bogățiilor 
naturale, trecerea sub controlul sta
tului a unor întreprinderi importante 
pentru economiile naționale, extin
derea cooperării intre țările conti
nentului.

Ca și la alte reuniuni din ultima 
vreme ale reprezentanților țărilor de 
la sud de Rio Grande, și la Quito 
s-a făcut resimțită cu putere voința 
acestor țări de a participa efectiv la 
rezolvarea problemelor care confrun
tă continentul, la elaborarea oricăror 
hotăriri ce vizează dezvoltarea eco
nomică, socială și politică a acestei 
zone. Totodată, a fost reafirmată do
rința țărilor latino-americane de a 
colabora cu celelalte țăr.i in curs de 
dezvoltare, indiferent de regiunea 
geografică în care se află acestea sau 
de sistemul .social-politic, in vede
rea abordării și soluționării unor 
probleme fundamentale de interes 
comun.

O expresie a atenției deosebite pe 
care România socialistă o acordă e- 
voluțiilor pozitive, transformărilor 
înnoitoare de pe continentul latino- 
american a constituit-o prezența la 
reuniune a ambasadorului României 
in Equador, cuvlntarea pe care a 
rostit-o. Și cu acest prilej au fost re
levate sentimentele prietenești ale 
poporului român față de popoarele 
latino-americane, interesul și simpa
tia cu care țara noastră urmărește 
eforturile țărilor acestui continent 
pentru dezvoltarea lor economică și 
socială, activitatea și rolul lor mereu 
crescind pe arena internațională. Tot
odată, au fost evidențiate perspecti
vele largi existente in vederea pro
movării relațiilor României cu țările 
din America Latină, dorința de in
tensificare a colaborării bi și multi
laterale, reciproc avantajoase.

Prin desfășurarea sa, prin aria lar
gă a problemelor abordate, prin im
portanța documentelor adoptate, cea 
de-a 15-a sesiune C.E.P.A.L. se în
scrie, fără îndoială, ca o nouă expre
sie grăitoare a mutațiilor intervenite 
In viața politică a continentului lati
no-american, a proceselor care, în di
verse forme de manifestare, tind spre 
consolidarea independenței politice și 
economice, spre înfăptuirea unor pro
funde transformări progresiste.

Eugen 1ONESCU


