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• Instituțiile culturale 
și exigentele mo
mentului actual: 
ȘCOALA POPULARA 
DE ARTA

• FAPTUL DIVERS

• SPORT

• CAIETELE MIHAI E- 
MINESCU

• DE AZI, ELEVII IN 
VACANȚĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe vicepreședintele

Consiliului de Miniștri , 
al R. P. Polone, Mieczyslaw Jagielski

VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI 
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele Republicii Democratice Sudan au fost ieri oaspeții 
muncitorilor ploieșteni și ai lucrătorilor din unități agricole prahovene

Joi, 5 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe tovarășul Mieczyslaw 
Jagielski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone, președintele 
Comisiei de planificare.

La întrevedere a participat to
varășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

A luat parte, de asemenea, Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul 
Poloniei la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
din partea tovarășilor Edward 
Gierek, prlm-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat, și 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășilor Edward Gierek, Henryk 
Jablonski și Piotr Jaroszewicz 
urările sale cele mai cordiale.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a relie

fat cu satisfacție faptul că — în 
spiritul celor convenite de condu
cerile de partid și de stat ale 
României și Poloniei cu privire la 
dezvoltarea colaborării economice 
bilaterale — relațiile economice 
româno-polone au cunoscut o ex
tindere șl diversificare continuă. 
S-a apreciat, totodată, că evoluția 
mereu ascendentă, pe multiple 
planuri, a raporturilor prietenești 
româno-polone, precum și crește
rea dinamică a potențialului eco
nomic al României și Poloniei 
creează premise favorabile pentru 
intensificarea și adîncirea, pe mal 
departe, a colaborării în domenii 
prioritare ale economiei, a coope
rării și specializării în producție, 
a livrărilor reciproce de mărfuri. 
A fost exprimată hotărîrea comu
nă de a pune în valoare, prin 
eforturi conjugate, aceste largi 
posibilități existente. în interesul 
dezvoltării economiilor naționale 
și accelerării progresului tehnic, 
al construcției socialiste în Româ
nia și Polonia. In această ordine 
de idei, a fost subliniată contri
buția pe care o aduc organele 
centrale de planificare în promo
varea colaborării și cooperării eco
nomice bilaterale, evident! in du-se, 
în context, rezultatele actualei lor 
întîlniri, la București.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de înțele
gere reciprocă.
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ÎN UZINE, LA SATE, ÎN INSTITUȚII,

ÎN TOATE COLECTIVELE:

• Mii de ploieșteni au salu
tat cu deosebită stimă și 
cordialitate prezența dis
tinșilor oaspeți în orașul 
lor

• Dialoguri prietenești, în 
spiritul cooperării ro- 
mâno-sudaneze, la uzine
le „1 Mai“, la Combina
tul petrochimic Brazi, în 
unități agricole

REPORTAJUL VIZITEI ÎN PAG. A lll-A

DINEU IN ONOAREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

Președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, și soția, Buseina Nimeiri, 
au oferit, joi seara, în saloanele 
Casei Centrale a Armatei, un di
neu oficial în onoarea președinte
lui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nîcolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La dineu au participat tovarășii 
IIie Verdeț. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu. Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu. Ștefan 
Voitec, Miron Constantinescu, Ion 
Ioniță, Ion Pățan, Ștefan Andrei.

Constantin Stălescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
împreună cu soțiile, membri ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești și 
alte persoane oficiale.

Au luat parte Mansour Khalid, 
ministrul afacerilor externe al Su
danului, Ibrahim Moneim Man
sour, ministrul economiei națio
nale, Izz El Dien El Sayed, mem
bru al Biroului Politic al Uniunii 
Socialiste Sudaneze. Aby Bakr 
Osman Mohamed Jalih. secretar 
general la Președinția Republicii, 
Bona Malwal, adjunct al ministru
lui informațiilor și culturii, Gamal

Mohamed Ahmed, ambasador în 
M.A.E., general de brigadă Omar 
Mohammed El Tayeb, Gindeel 
Ibrahim Gindeel, adjunct al secre
tarului general pentru problemele 
cabinetului, precum și celelalte 
persoane oficiale care însoțesc pe 
președintele Republicii Democra
tice Sudan în vizita pe care o în
treprinde în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Muncă 
politico-educativă 

concretă, 
la obiect, la zi / 
așa cum a indicat plenara C. C. 
al P. C. P. din noiembrie 1971

talul pmfelâi 
Gaafar Itawd

Domnule președinte Ceaușescu,
Doamnă Ceaușescu,
Domnilor miniștri și dragi prieteni,
Ne apropiem de sfîrșitul vizitei in frumoasa dum

neavoastră țară și nu pot decît să transmit aprecieri- 
și mulțumiri, în numele meu, al delegației, al soției 
mele și al poporului sudanez, pentru primirea căldu
roasă care ni s-a rezervat în tot timpul. De asemenea, 
apreciez și mulțumesc 'foarte- mult pentru faptul că 
domnul președinte ne-a onorat cu prezența sa în vizi
tele pe care le-am făcut în Capitala dumneavoastră 
și în țară.

Doresc ca r'elațiile noastre să se dezvolte în toate 
domeniile și vă rog să-mi permiteți să ridic paharul 
în cinstea și în sănătatea domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu ;

in cinstea doamnei Ceaușescu ;
în onoarea distinșilor oaspeți ;
pentru pace și prietenie între popoare !

AZI, LA POSTURILE 
DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Vineri, în jurul orei 11,45, posturile 
noastre de radio și televiziune vor trans
mite direct de la aeroportul Olopenl 
plecarea președintelui Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mohammed Ni
meiri, împreună cu doamna Buseina 
Nimeiri, care, la invitația președintelui 
Consiliului de Sfat al Republicii Socia
liste Romania, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a făcut o vi
zită oficială în țara noastră.

talul președintelui 
Nicolae Ceausescu

K
Domnule președinte Nimeiri,
Doamnă Nimeiri,
Dragi prieteni,

Aș dori încă o dată să exprim satisfacția noastră 
pentru vizita pe care dumneavoastră ați efectuat-o 
împreună cu ceilalți membri ai delegației în Româ
nia, pentru convorbirile și înțelegerile la care am 
ajuns cu acest prilej. Continuînd convorbirile și înțe
legerile de acum un an, din Sudan, în aceste zile am 
concretizat, am putea spune, cîteva domenii în care 
colaborarea noastră urmează să se dezvolte în urmă
torii ani.

Ați putut vedea în România unele întreprinderi in
dustriale și agricole, v-ați întîlnit cu cetățeni ai unor 
orașe, cu oameni ai muncii din diferite întreprinderi 
și ați putut constata sentimentele de prietenie ale po
porului nostru față de poporul dumneavoastră, față 
de dumneavoastră. Deci, aș putea spune că există o 
dorință reciprocă a popoarelor noastre de a dezvolta 
colaborarea multilaterală — și nouă ne revine misiu
nea de a da viață dorinței popoarelor noastre. Sînt 
convins că vom tace in așa fel îneît să răspundem 
acestor năzuințe.

Fără îndoială că dezvoltarea colaborării dintre po
poarele noastre corespunde intereselor reciproce, ser
vește, in același timp, și cauzei colaborării și păcii în 
lume. Iată de ce apreciez că vizita pe care ați efec
tuat-o, domnule președinte, în România s-a desfășurat 
în bune condiții și va avea urmări pozitive.

Propun un toast în sănătatea domnului președinte 
Nimeiri ;

in sănătatea doamnei Nimeiri ;
în sănătatea tuturor oaspeților noștri 1

După cum este binecunoscut, 
plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971 s-a înscris ca un eveni
ment de excepțională importanță 
in viața și activitatea partidului 
prin lumina proiectată asupra ro
lului conștiin|ei socialiste, ca forță 
motrice tot mai puternică a 
progresului societății noastre. 
Pornind de la factorul decisiv 
al dezvoltării sociale — omul, fău
ritorul conștient al noii orinduiri 
— plenara a trasat obiectivele u- 
nei ample și susținute activități e- 
ducative, de înrădăcinare a con
vingerilor comuniste și lărgire a 
orizontului cunoașterii oamenilor 
muncii, evidențiind contribuția de 
prim ordin pe care au datoria s-o 
aducă in acest sens propaganda, 
munca politică de masă temeinic 
ancorate în realitățile vieții eco- 
nomico-sociale. Un asemenea mod 
de concepere a rolului propagan
dei, integrată în „miezul fierbinte" 
al actualității este cu atit mai ne
cesar astăzi, în condițiile dinamis
mului pe care il cunoaște întreaga 
noastră dezvoltare economico-so- 
cială, cind apar continuu obiective 
și sarcini noi, a căror traducere in 
viață impune o înțelegere temei
nică și profundă de către toți oa
menii muncii.

Tocmai în acest sens sublinia se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în re
centa sa cuvîntare rostită cu pri
lejul aniversării a 80 de ani de la 
crearea partidului politic al clasei 
muncitoare, că „fără înțelegerea 
noilor condiții și a problemelor noi 
pe care le ridică conducerea socie
tății. fără un nivel corespunzător 
de cunoaștere — atit profesional, 
cît și politic — nimeni nu-și poa
te îndeplini în condiții corespunză
toare sarcinile încredințate de 
partid și guvern. Iată de ce pro
blema ridicării nivelului pregătirii 
politice devine o necesitate obli
gatorie pentru buna conducere a 
societății, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate,

pentru victoria comunismului In 
România".

Numai- preocuparea statornică, 
de zi cu zi, pentru ca propaganda, 
munca politică de masă să se si
tueze permanent în inima actuali
tății, în centrul problemelor concre
te și sarcinilor principale ce revin 
fiecărui colectiv, asigură activității 
politico-educative eficiență socia
lă, ii conferă forța de a modela 
conștiințele, de a dezrădăcina men
talități și optici eronate, de a de
termina angajarea lor cu intreaga 
capacitate de creație în opera de 
construcție socialistă. Dimpotrivă, 
practica discuțiilor abstracte, pe 
deasupra problemelor șl preocupă
rilor de fiecare zi. diminuează ca
pacitatea propagandei, a muncii 
politice de masă de a contribui la 
înțelegerea sarcinilor majore, le 
transformă in activități -cu conținut 
sărac, steril.

Eliminînd cu fermitate orice ten
dință de rutină, de șablon și uni
formizare, de repetare a unor teze 
abstracte, valabile dricind si oriun
de. propagandei de partid, muncii 
politice de masă li se cer să 
abordeze deschis și la obiect 
toate aspectele legate de pre
ocupările de actualitate din toa
te sectoarele vieții social-econo- 
mice. Printr-un efort sporit în di
recția intăriril legăturii cu viața, 
cu realitățile izvorite din desfășu
rarea construcției socialiste, pro
paganda, munca politică au dato
ria să dea răspunsuri la toate pro
blemele care se ridică zi de zi în 
activitatea oamenilor muncii, să 
explice în profunzime politica par
tidului nostru, rațiunile social-eco- 
nomice în baza cărora sînt adop
tate măsurile privind diferitele sfe
re de activitate, factorii ce le-au 
determinat in mod obiectiv, impe
rativele sociale ce stau în prezent 
in fața societății noastre.

Desigur, sarcina legării propa
gandei de viață, de actualitate, nu

(Continuare in pag. a V-a)

ÎN PAGINA A ll-A:
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FAPTUL! 
DIVERS!
Păpușa 
cu părul 
de aur ■

Concurs la grădinița de eopM I 
nr. 13 din cartierul clujean • 
..Iris“. Concurent! — codii in l 
virstu de 3-5 ani din cartier. I 
Troleu} — „Păpușa cu părul I 
de aur" 1 Probeie concursului 
(stabilite de educatoare, im- I 
preuna cu cadrele meaicale de I 
la dispensarul de pediatrie) sint ' 
menite sa arate in ce măsură i 
copiii s-au familiarizat, chiar de I 
la această virstă, cu ordinea și | 
curățenia. De prisos sa mai 
spunem cit de strânsă și pasio- I 
nantă a fost întrecerea Și cit de I 
greu, pentru organizatori, să 1 2 3 
întocmească... clasamentul ! Pină I 
la urma, „Păpușa cu parul de I 
aur" a revenit concurentei An- I 
cu ța Doleanu. Nu trebuie uitat ■ 
im.d că. de fapt, ciștigâtori au I 
fost toți participant!!. Ba chiar I 
și... părinții lor 1 

Distracție ? I 
fosile Lungu ți Ion Biliș, oa- I 

ni toata firea. din izvorul | 
Berheciului (Bacău), au ieșit . 
Hir-u duminică La șosea să sc I 
distreze. Au pătruns in manta I 
S.ALA., au urcat pe un tractor * 
care nu avea număr de inma- I 
. .cuisre ți au pornit-o la drum. I 
Trecmd prin satul Pâdurenl, I 
au văzut pc marginea șoselei o ■ 
ou; JWcifaMă cin Brașov. Șl, I 
cum șoferul negiijent lăsase I 
c ic.le in contact, atit i-a trebuit 
lui 1. B. A urcat la volanul I 

i..îi și a început o adeva- I 
ram... întrecere cu „tractoris- ' 
țu V. L. La Secuieni insă | 
ie-a ic.'it in cale miliția. Ștun- I 
a’u-se /ară permise de condu- | 
cere, cci goi au abandonat ma- . 
fi? i e și au pomit-o ,.la intre- I 
cere- pe jos. A'u peste multă I 
vreme insă au fost prinși. ’ 
Acu-i ii așteapia o altă... dis- I

Trei ani mai tîrziu am fost încadrat 
ca funcționar la biroul de Invăță- 
mint. Aș fi nedrept dacă aș spune 
că munca pe care am avut-o nu era 
sau nu este utilă. Dar o poate face 
oricare-altul, nu un frezor. Acum 
lucrez din nou la mașină. In plus, mi 
s-au încredințat sarcina de reglor la 
unele mașini și anumite atribuții in 
domeniul pregătirii fabricației. Este 
o muncă importantă, prin mina mea 
trec piese de o deosebită complexi
tate pentru mașini de filat bumbac 
cardat. Deci, deosebirea este că la bi
roul de invățămint manipulam hirtli, 
trimiteam instrucțiuni Jos, in secții, 
iar aici produc direct, îmi pun — 
cum se zice — semnătura pe mași
nile și utilajele textile ce se fabrică 
in uzină.

2 Pentru mine, acomodarea cu 
noul loc de muncă con-
~IJ'- -x nu este dificilă, 

treceam pe aici

mă simt ca... la mine acasă.

3 Acum vreau să fac totul să 
dovedesc că nu sint străin 
de meserie și că știu să-mi 

organizez cu adevărat științific 
munca. Asta așteaptă de la mine 
conducerea secției, a uzinei. După 
cite știu, se află in construcție 
la Cluj o fabrică dc mașini de recti
ficat. care va aparține tot de „Uni
rea". Mi-am exprimat dorința să fac 
parte din primul lot de muncitori ce

O oaie cit... 
o turmă!

Gh. Gh. din Pogoanele (Bu
zău) avea in curtea sa o sin- 
gurâ oaie. Cu toate acestea, in 
scriptele centrului de ach.ziții 
a.n localitate, al întreprinderii 
de colectare și valorificare a 
materiei prime pentru industria 
ușoară-Buzâu, figura câ a pre- 
dat... 570 kg de lină ! Prin ce 
mister a ajuns oaia respectivă 
la o producție cit a circa 200 
de oi normale ? Pur și simplu, 
printr-o adeverință de predare 
fictiva, intocmită chiar de că
tre ș ful centrului. Constantin 
Soroceanu. In urma plusurilor 
pe care și le-a creat in gestiu
ne, C.S., pe baza unor astfel de 
adeverințe, și-a însușit 74 000 
lei. Un control riguros a desco
perit insă nereguli similare și 
in alte 9 centre de achiziții. 
Drept pentru care cei 11 achizi
tori, in frunte cu Ștefan Neaga, 
șeful depozitului central din 
Bazau, au fost deferiți tribuna
lului și condamnați, in funcție 
de Vinovăție, de la 1 an la 12 
ani închisoare.

Florile 
Orsovei»

Pionierii din Orșova — urbea 
mutată in întregime „in casă 
noua' — sint hotănți sâ trans
forme localitatea intr-un veri
tabil „oraș al florilor". Imagi
nea nu este pur stilistică, dacă 
avem in vedere că aceasta în
seamnă îngrijirea a 30 000 de 
tufe de trandafiri, 3 000 de ar
buști. 600 ghivece de flori așe
zate pe grinda sparge-val de pe 
esplanada orașului și aproxi
mativ 170 000 metri pătrați de 
spații verzi. Cum se vede un.„ 
buchet uriaș, căruia pionierii 
sint hotăriți sâ-i acorde toată 
atenția.

Profilaxie 
rutieră

Trei zile de control pe șose
lele județului Iași. In total — 
după cum ne relatează maiorul 
de miliție Mihai Hrișcu — s-au 
întocmit 237 de procese verbale: 
43 pentru transporturi fara lor- 
me legale, 35 pentru defecțiuni 
tehnice la sistemele ce afectea
ză securitatea circulației, 28 
pentru parcări interzise ș.a.m.d 
Firește, nici una din aceste a- 
bateri n-a scăpat netratată con
form normelor in vigoare. Prin
tre altele, au fost reținute 19 
certificate de înmatriculare ale 
unor autovehicule scoase din 
garaje cu defecțiuni tehnice, iar 
șoier.i Gheorghe Nichifor de la 
C.A.P. Movileai și Ștefan Das- 
călu de la Complexul de porci 
din Tomești, care conduceau 
sub influența băuturilor alco
olice, au devenit definitiv...

I

I

I

pietoni. i

Păstrăvii >
la ei acasă
De curind, apele de munte din I 

județul Got) au primit noi „lo- | 
catari" de elită. „Pescuiți" In . 
crescătoria de la Tismana, cir- I 
ca 200 000 de puiețt de păstrăvi I 
curcubeu au pornit in recunoaș
terea viitoarelor lor împărății. I 
Cit despre pe-cari, deocamdată, I 
lor nu le rămine decit să-i o- I 
crotească pină se vor face ■ 
buni... de undită ! |

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii* I

RAPOARTE SOSITE DE PE OGOARE, ASEARĂ, LA ORA 21

Exemple de bună organizare

Inițiative deosebite
' FELICITĂRI MECANIZA
TORILOR! Pentru ca insămință- 
rile să sc poată executa în limitele 
timpului optim, în județul Galați, ca 
și in alte județe, a fost nevoie să se 
organizeze munca și pe timpul nop
ții. La cooperativa agricolă Slobozia 
Conachi. de pildă, din 42 de tractoa
re, 14 lucrează și noaptea la pregă
tirea terenului. Ziua se însămi nțează. 
Ce s-a realizat prin aceasta ? Tere
nuri pe care cu 10 zile in urmă mal 
erau petice dc zăpadă acum sint in- 
sămintate. După cum ne spunea to
varășul Oprea Petrache. președinte
le cooperativei, s-a încheiat semăna
tul culturilor din prima epocă : 100 
ha de mazăre. 50 ha cu ovăz. 100 ha 
cu sfeclă de zahar. 50 ha cu lucernă. 
Cele consemnate la Slobozia Conachi 
nu constituie un caz izolat. Sc lu
crează pe timp de noapte si la coo
perativele agricole din Bălcni. Pe- 
chca. Tulucesti. Nu s-a făcut o sta
tistică pentru a se cunoaște numă
rul celor care fac din noapte zi. 
dar munca și strădaniile acestora 
sint evidente in cifrele care consem
nează creșterea puternică, de la o zi 
la alta, a suprafețelor insămintale.

VITEZA ZILNICA DE LU
CRU SE DUBLEAZĂ. Lucră- 
rile in grădinile de legume sint in- 
tirziate, iar pentru executarea lor se 
cer numeroase brațe de muncă. Me
canizatorii de la S.M.A. Zlatița, ju
dețul Caraș-Severin. au venit in 
sprijinul legumicultorilor cu o solu
ție tehnică ingenioasă : au adaptat 
mașina de plantat răsaduri M.P.R.-5 
și pentru plantarea cartofilor și a 
cepei. Ca urmare, mecanizatorii de 
aici au și executat pină acum, in 
unitățile agricole pe care le servesc, 
un mare volum de lucrări : au
plantat, mecanizat. 28 ha cu ceapă, 
40 ha cu cartofi, iar ritmul lucrări
lor sporește de la o zi la alta. Un alt 
exemplu de bună organizare : la 
I.A.S. Grădinari se aplică o tehnolo
gie in flux continuu. In ce constă 
ea ? Ne explică inginerul-șef al uni
tății, Mircea Stanoevicr. S-a calculat 
cu exactitate randamentul fiecărui 
agregat și in funcție de aceasta au 
fos: grupate intr-un număr cores
punzător pe o anumită suprafață. 
Ele lucrează concomitent la pregăti
rea terenului, semănat, administra
rea erbicidelor și a insecticidelor 
pentru combaterea dăunătorilor. De
sigur. aceasta presupune o discipli
nă riguroasă, evitarea oricăror stag
nări din cauza defecțiunilor. Lucrin- 
du-se in acest fel. s-a reușit să se 
recupereze rămînerea in urmă la in- 
sămintarea culturilor din prima epocă.

O INOVAȚIE SI... 200 
DE TRACTOARE ÎN PLUS. 
Cu cîtva timp in urmă, in mai mul

în numai două zile, cooperatorii din Ciorăști — Vrancea au reușit să plan
teze 85 ha cu ceapă de arpagic (Foto : Nicolae Moldoveanul

ANCHETA-SONDAJ

A ,,SCÎNTEII“

Am adresat unor specialiști și muncitori, 
care pină nu de mult lucraseră în domeniul admi- 
nistrativ-funcționăresc. următoarele întrebări : 1. 
CARE ESTE DEOSEBIREA ÎNTRE VECHIUL SI NOUL DV. 
LOC DE MUNCĂ ? 2. CUM DECURGE REAC0M0DA- 
REA ? 3. CE PROBLEMĂ DE PRODUCȚIE ATI ÎNSCRIS 
PE „AGENDA" PRIMEI URGENȚE ?

Publicăm mai jos, trei dintre răspunsurile primite:

OAMENI Al PRODUCȚIEI
- reintorși la prima pasiune —

DESPRE NOILE LOR RĂSPUNDERI

Inginerul
VASILE BULARCA,

de lo U.E.I.L-Intorsura Buzăului

- In anul 1953 am obținut di-
T ploma de inginer in exploa

tare și instalații de transport 
forestier, după care doi ani am lu
crat direct in producție. în I960 am 
fost promovat in funcția de șef al 
serviciului plan-salarizare al U.E.I.L. 
Intorsura Buzăului. Eram pregătit 
pentru această funcție ? Nu as outea 
să răspund. Am lucrat peste cinci ani 
in această funcție, după care am 
reușit să fac un prim pas spre me
seria pe care mi-am ales-o, pe care 
am invățat-o in facultate : spre ex
ploatarea lemnului. Așa am devenit 
șeful serviciului exploatare-mccani- 
zare și transport de la U.E.I.L. Cu 
ocazia reorganizării, mi s-a propus 
funcția de șef de birou salarizare 
cadre, invățămint, desfacere — deci 

te secții S.M.A. din Județul Bihor 
au avut loc întruniri ale mecaniza
torilor, care au stabilit o măsură teh
nică foarte importantă : organiza
rea unor cupluri de mașini care să 
permită creșterea randamentului uti
lajelor și grăbirea lucrărilor. De ce 
e nevoie de așa ceva ? înainte, fie
care operație — pregătirea terenului, 
erbicidat, fertilizat, semănat — se 
făcea sdnarat. S-a preconizat cupla
rea unor utilaje care să permită ca, 
la o singură trecere a tractorului pe 
teren, să se execute două operații. 
Pentru erbicidare. de exemplu, la 
discuitor se adaptează un dispozi
tiv care permite ca o dată cu dis- 
cuirea terenului să se administreze 
și erbicidele. Este o măsură care va 
permite ca această lucrare să se facă 
in timp scurt pe toate suprafețele 
prevăzute a se erbicida in acest an : 
16 000 ha porumb. 13 000 ha griu, 1 000 
ha legume etc. Tot separat sc făcea 
și administrarea îngrășămintelor. A- 
cum. la semănătorile SPC 6 s-au a- 
daptat și montat cutiile de îngrășă
minte de la mașinile de semănat 
2SPC 2 și cele de semințe de la SU 
29 casate. In acest fel. semănatul 
porumbului și fertilizarea se fac 
concomitent, nemaifiind nevoie să 
se folosească tractoare in plus. A- 
ceste cuplaje de mașini permit elibe
rarea a 200 de tractoare, ceea ce 
permite scurtarea simțitoare a 
timpului de executare a lucrărilor.

APROVIZIONAREA — 
DIRECT, PE BRAZDĂ. Du?ă 
primele cinci zile de lucru efectiv în 
cimp, inițiativa conducerii Trustului 
județean Neamț pentru mecanizarea 
agriculturii de a constitui caravane 
de aprovizionare a tractoarelor cu 
carburanți direct in brazdă și-a do
vedit din plin utilitatea. La fiecare 
din cele 16 stațiuni pentru mecani
zarea agriculturii din județ funcțio
nează cite o asemenea caravană pre
văzută cu 2—3 cisterne. In timp ce 
o cisternă se află in deplasare la 
formațiile de lucru din cîmp. la de
pozitele S.M A. se face încărcatul 
celorlalte cisterne, așa că aprovizio
narea tractoarelor decurge în mod 
operativ și fluid. Tn urma aplicării 
acestei măsuri, după cum spunea in
ginerul Gheorghe Preda, directorul 
trustului, zilnic, la fiecare tractor se 
reduc staționările cu cite o oră. A- 
ceasta înseamnă că la toate tractoa
rele S.M.A. se ciștigâ, zilnic, o for
ță productivă echivalentă cu circa 
120 tractoare. Un exemplu. In oomu- 
na Girov, datorită aprovizionării 
tractoarelor cu carburanți direct ia 
cimp. ieri. 5 aprilie, s-a putut încheia 
însămințatul celor 235 hectare din 
urgența I, lucrarea fiind scurtată 
cu o zi și jumătate față de ceea ce 
se planificase inițial.

o funcție cu atribuții funcționărești. 
Refuzul meu a fost categoric. Am 
cerut să fiu repartizat direct in pro
ducție. Astfel, am devenit șeful sec
torului exploatare a lemnului Flo- 
roaia.

Nu am nevoie de nici o pe
rioadă de acomodare, pentru 
că acum este vorba doar de2

faptul câ voi conduce nemijlocit pro
ducția. nu prin intermediari, cum am 
făcut in funcția precedentă. Consi
der că locul meu este, intr-adevăr, 
in producție. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a explicat clar scopul a- 
cestor măsuri : de a suprima unele 
verigi intermediare, de a deplasa in 
mai mare măsura forțele de specia
liști spre producție, acolo unde se 
hotărăște pină la urmă soarta dez
voltării generale a economiei țârii.

3 Aș vrea ca încă din acest 
an să generalizez la parche
tele de foioase metoda de 

exploatare a arborilor cu coronament 
și preindustrializare in depozite in
termediare, Introducerea și generali

Lucrările la zi, în cifre si date
în județul GALAȚI

© Suprafața însămînțală : 28 000 hectare 
o Teren pregătit: 40 000 hectare
o 49 cooperative au terminat semănatul cultu

rilor din prima urgență
o IERI: au fost însămințate 4 500 ha ; teren 

pregătit - 6 100 ha

în județul BIHOR
® S-a încheiat semănatul culturilor din prima 

epocă:
- 22 600 ha în cooperativele agricole
— 5 6C0 ha în I.fl.S.

® IERI: au fost plantate 7 ha cu legume în so
larii și 14 hectare în cîmp

în județul NEAMȚ
® Suprafața însămînțată : 6 810 ha
® Teren pregătit: 29 000 ha
@ IERI: s-au însămînțat 1 400 ha

în județul CARAȘ-SEVERIN
® S-nu terminat însămînțările pe cele 11 500 

hectare culturi din epoca I
® fî fost pregătit terenul pentru însămînțări pe 

28 000 hectare
o IERI: au fost însămințate 600 hectare

Sîntem obligați să întrebăm
SEMĂNATI MAZĂRE CA 

SA CULEGEȚI SORG ? La 
cooperativa agricolă din Cudalbi, ju
dețul Galați, graficele de lucru sint 
respectate. Dar calitatea ? Un teren 
care anul trecut a fost cultivat cu 
sorg, a fost arat și semănat cu ma
zăre. Dar s-a lucrat atit de neglijent 
la pregătirea terenului, incit tulpi
nile de sorg au rămas la suprafață.

CINE DESȚELENEȘTE...
ȘEDINȚELE ? Pcste 120 de tărani

cooperatori, mecanizatori, președinți, 
primari și cadre tehnice din satele 
Dobreni. Gircina și Negrești, jude
țul Neamț, au tras, miercuri. 4 apri
lie. „brazde adinei" in ședințe ce au 
durat intre 5—8 orc. La ordinea zi
lei : diferite exuuneri și... întocmirea 
planurilor de acțiune pentru „buna 
desfășurare" a campaniei agricole 
de primăvară. Tovarășul Nicolae 
Stan, secretar al comitetului comunal 
de partid Dobreni. ne vorbea despre 
această acțiune ca despre o faptă 
de laudă, in timp ce la nici una 
dintre cele două cooperative agri
cole din Dobreni și Negrești nu s-a 
insămințat nimic din ede 1 083 hec
tare planificate.

TIMP DE O LUNA CE-ATI 
FĂCUT ? Conducerile a 23 de co
operative ' agricole din județul 
Neamț au intrat in alertă. Cauza : 
acum, in plină campanie de lnsămin- 

zarea acestei metode oere o asistență 
tehnică permanentă. Specialistul tre
buie să organizeze fluxul tehnologic, 
să intervină cu indicații precise, ori 
de cite ori este nevoie. Cred că efor
tul depus va fi pe măsură răsplătit, 
datorita faptului că prin această me
todă se va putea ridica indicele de 
utilizare a masei lemnoase cu mai 
bine de 2 la sută. Bineînțeles, in a- 
fară de acestea, mai atn o serie de 
planuri care conctiră la îmbunătăți
rea indicelui de utilizare a masei 
lemnoase, comparativ cu prevederile. 
Mai sint neajunsuri în munca noas
tră. Trebuie ca in viitorul cel mai a- 
propiat să eliminăm birocrația care 
mai există, din păcpte. Să dau exem
plu. Urmărirea fondului de salarii se 
face și acum după un criteriu foarte 
complicat. In formularul pentru de
terminarea fondului de salarii mai 
sint și acum 26 de rubrici care tre
buie completate (pentru fiecare an
gajat), din care o bună parte toc
mai de maiștri ; la fel, nu văd rostul 
să raportăm U.E.I.L.-ului, decadal, 
numărul muncitorilor de la fiecare 
parchet.

Frezorul NICOLAE POP,
de la uzina „Unirea" din Cluj

ISint frezor. Asta este de 
fapt meseria mea ; mi-e 
dragă și m-am intors cu plă

cere la ea. în 1958 am absol
vit școala profesională și am lu
crat aici ca frezor. Am urmat liceul 
seral pe care l-am absolvit in 1963. 

țări, s-au trezit că nu au destul 
cartofi de sămință. Cooperativei a- 
gricole din Ștefan cel Mare, spre e- 
xemplu, îi lipsesc 90 de tone, celei 
din Războieni — 60 tone, Petriceni — 
50 tone, Goșmani — 50 tone. Tupi- 
lați — 50 tone etc. Filiala județeană 
a băncii agricole a anunțat din timn 
aceste unități că li s-au acordat cre
dite pentru a-și procura cartofi de 
sămință. iar organele județene — fur
nizorul și cantitățile repartizate. Dar, 
timp de o lună, nimeni nu s-a în
vrednicit să-și ridice cartofii din ju
dețul Suceava. Iată motivul pentru 
care ieri, între orele 9—14. multi 
dintre președinții, inginerii șefi sau 
contabilii acestor unități s-au înghe
suit nu in cimp, la insămintări. ci 
în fața ghișeelor băncii agricole. în
tocmind de zor hîntii pentru procu
rarea cartofilor. Cind vor ajunge 
cartofLi in unități ? Dar in pămint ?

ATI ADUNAT CA SA
RISIPIȚI ? Arătam mal sus că în 
județul Bihor, prin organizarea unor 
cuplaje de mașini agricole, au fost 
clștigate 200 tractoare. Toată lauda. 
Dar, in același timp, au fost pierdute 
100 de tractoare. Cum ? La Lugaș, 
Tețchea. Groși. Vadul Crișului, Ti- 
leagd, Ianca, Vaida, Sîrbi etc. sint 
aproape 100 de tractoare defecte. 
Cum au fost reparate, cum s-a fă
cut recepția lucrărilor și. mai ales, 
ce măsuri luați pentru a le aduce 
imediat in brazdă ? Așteptăm răs
puns din partea conducerii Trustu
lui S.M.A. Bihor.

sider câ
Aproape zilnic
să văd ce fac tovarășii mei, ce fac 
cei tineri, de care răspundeam. Deci

70800 MINUTE 

DE SĂNĂTATE 

smulse timpului pe Platoul romanilor
SALOPETE ALBASTRE Șl HALATE ALBE 

PE ȘANTIERUL NOULUI SPITAL 
DIN ALBA IULIA

La Alba Iulia se 
pregătește să-și des
chidă porțile cel mai 
tinăr edificiu spitali
cesc al țării. O clădire 
modernă se pregă
tește sâ-și înceapă 
activitatea de Institu
ție publică, de poli
clinică și spital cu 
750 paturi, <je citade
lă albă a sănătății, in
vestită cu aparatura 
cea maj modernă, cu 
instrumentarul și mo
bilierul cele mai priel
nice.

Am fost, in acest 
Început al celei de-a 
treia primăveri a cin
cinalului, oaspeți ai 
șantierului și am 
surprins, cu acest pri
lej, momentul unul 
emoționant , schimb 
de ștafetă" între con
structor și beneficiar, 
un moment, după 
cum se va vedea, alt
fel decit cel înscris în 
actele de predare-re- 
cepție. .

Timpul uuu. Ln sa
lonul de un alb stră
lucitor, salopeta al
bastră a tinârului 
constructor pune o 
pată de culoare adec
vată, vibrată de soa
rele viu. Băiatul mun
cește cintind. Un cin- 
tec viu, ritmat, pe 
potriva lucrului pe 
care-1 face : se stre
coară sprinten printre 
paturile ca zăpada și 
prinde deasupra fiecă
rei noptiere cite o ve- 
ioză cochetă cu abajur 
de nuanță mai închisă 
decit a peretelui. Șap
te paturi — șapte ve- 
ioze aplicate cu dex
teritate dintr-o miș
care, in alamele ni
chelate, fișii de metal 
totuși greu de detec
tat, pentru profani, 
printre prize și butoa
ne de semnalizare, 
printre aparatura de 
transfuzie și oxigena
re cu care este pre
văzut fiecare „cap de 
pat". Cite un declic la 
fiecare oprire, cite o 
fulgerare de lumină 
(legăturile sint bune, 
becurile de aseme
nea) și tinârul electri
cian părăsește încăpe
rea ducînd cu el cîn- 
tecul și cupele de lu
mină in salonul urmă
tor.

Timpul doi. Exact 
în clipa in care elec
tricianul a trecut pra
gul, intră grăbită o 
fată în halat alb. Cer
cetează cu ochi casnic 
încăperea, iși stringe 
mai bine cordonul și 
suie sprintenă, cu 
cirpe albe de gospo
dină, in chenarul fe
restrei largi căreia în
cepe să-i curețe gea
mul cu gesturi ener
gice. Profilată pe za
rea însorită pare o si- 
luetă-simbol al tradi
ționalului dereticat de 
primăvară. „Miine, ne, 
spune ea zimbind, sa
loanele o să arate și 
mai frumos, miine în
cepem infățatul patu
rilor. Ne-a sosit toată 
lenjeria. Și saltelele, 
și pernele. Noi le-am 
descărcat, noi le-am 
depozitat, noi, benefi
ciarii".

— Noi, beneficiarii, 
preia spusa tinerei a- 
sistente medicale, dr.

Gheorghe Ispas, direc
torul Spitalului unifi
cat din Alba Iulia, 
muncim din august 
1972 pe două fronturi, 
întreg personalul me
dical și auxiliar, tot 
ce Înseamnă „Sănăta
te" in Alba Iulia, este 
prezent în timpul li
ber, de aproape zece 
luni, aici, pe șantier.

— Intr-adevăr, con
firmă zelos reprezen
tantul constructorului, 
maistrul Schuster 
Horst, beneficiarul a 
fost tot timpul alături 
de noi — și nu cu
vorba, cu observațiile 
și obiecțiile, cum 6e
intimplă adesea, ci,
cum se intimplă mai 
rar, cu fapta I Dar să 
las să vorbească ci
frele... (Și maistrul 
scoate cu gesturi me
todice un carnețel din 
buzunarul de la piept). 
Iată, spune el, numai 
de la 1 februarie, spi
talul, ca instituție, s-a 
înscris cu 1 348 de oa- 
meni/prezență pe șan
tier. Știți ce înseam
nă asta ? Nu numai 
tone de aparatură și 
mobilier aduse in în
căperi, dar și instalate 
cu aportul specialiști
lor spitalului... Am 
lucrat pe multe șantie
re, dar beneficiar ca 
la Alba Iulia n-am în- 
tilnit. Acum, în preaj
ma despărțirii, pot s-o 
spun fără teamă că 
flatez pe cineva... Nici 
nu terminam bine un 
nivel, un sector, o 
secție, că echipele be
neficiarului și apă
reau : completau fini
sajul, propuneau re
tușuri din mers — și 
in multe locuri le fă
ceau ei înșiși — fă
ceau spațiile lună, 
cum se cuvine să fie 
intr-un spital, și tot 
timpul ne întrebau ce 
mai e de făcut, cu ce 
să ne mai ajute. Ce 
mai, le-am simțit me
reu respirația in ceafă. 
Și poate tocmai de 
aceea nici noi, con
structorii, nu ne-am 
lăsat ajunși din 
urmă...

— Ce e drept e 
drept, spune directo- 
rul-beneficiar, oricit 
am îndemnat noi din 
urmă, n-am izbutit 
niciodată să-1... căl
căm pe călciie pe con
structor. Și am avut 
forțe, nu glumă. Căci, 
la o adică, nu noi, sau 
nu numai noi, sau nu 
in primul rind noi, 
slujitorii spitalului 
sintem beneficiarul. 
Beneficiar este întreg 
municipiul, intreg ju
dețul. Și tocmai de a- 
ceea, nu există între
prindere sau instituție 
in Alba Iulia care sâ 
nu-și fi trimis in ulti
mele luni reprezen
tanți la muncă volun- 
tar-patriotică pc șan
tierul spitalului. Ac
țiune întreprinsă orga
nizat, după un plan 
inițiat de comuniștii 
din întreprinderi și 
sprijinit permanent de 
organul municipal de 
partid. Asta a însem
nat, probabil, un vo
lum serios de muncă...

— De ce să vorbim 
In probabilități ? spu
ne maistrul ciocănind

va lucra aici. Am mari ambiții pro
fesionale. îmi voi face datoria la 
locul de muncă, așa „ca la carte", 
in folosul producției, al societății.

Inginerul GHEORGHE 
ANDRIESCU, 

de la uzina „Electromagnetica" 
din București

- Noul meu loc de muncă, 
ca șef al secției de pre
lucrări mecanice, imi o- 

feră posibilitatea de a cunoaște 
îndeaproape procesul de producție. 
Este vorba de o cunoaștere com
plexă, atit a tehnicii cit și a oame
nilor. A fiecărui atelier și loc de 
muncă. O cunoaștere care dă forță 
deciziei, dă satisfacție muncii. Ve
chea funcție de inginer-șef al uzinei 
mă obliga la o dispersare a efortu
rilor pe multe planuri care nu se 
regăseau întotdeauna în rezultatele 
practice. O coordonare sau Îndru
mare, de multe ori „in general", nu 
sint menite să dea satisfacții profe
sionale unui specialist.

2 Lucrind de 18 ani in uzină, 
trecind prin diverse servicii 
și funcții in cadrul ei, nu se

pune problema acomodării. Consider
necesară prezența mea ln secția de 
prelucrări, deoarece prin cunoștin
țele pe care le-am dobindit la 
CEPECA, Ia cursurile post universi
tare. pot dirija direct introducerea 
rapidă a metodelor avansate, meca

lună și ju-

în- 
vor 
zile 
spide 

sporește 
paturile 
această 

Cite

cu arătătorul in scoar
ța carnețelului său. 
Aseară, incepind să ne 
gindim la plecare (eu 
chiar o și pornesc 
miine spre alt șantier, 
spre Banat), ne-am 
făcut și noi niște cal
cule. Scurt : sprijinul 
beneficiarului a însem
nat pentru noi, con
structorii, un ciștig dc 
timp dc o ' 
mătate.

Așadar, 
jumătate 
oameni 
printr-un 
izvorit din __ ...
celui care se știe_
adevărat stăpin, bene
ficiar a tot ce se con
struiește in jurul său, 
din dorința de a răs
punde prin fapte de 
muncă, prin eficiență, 
efortului depus de 
stat, in lumina poli
ticii partidului, pen
tru creșterea bunăstă
rii oamenilor muncii, 
pentru sănătatea lor... 
Ci-fra este aproxi
mativă, desigur, dar o 
folosim drept bază a 
prezentei meditații...

Așadar, prin efortul 
conjugat al construc
torilor și beneficiari
lor, Alba Iulia, 
trcgul județ, se 
folosi cu 45 de 
mai devreme 
talul care 
pină Ia 1 025 
destinate, in 
zonă, sănătății, 
consultații in plus, in 
noua policlinică, În
seamnă acest timp 
ciștigat ? Cite radio
grafii și radioscopii in 
cabinetele dotate cu 
aparatura cea mai mo
dernă ? Cite analize 
in laboratoarele- echi
pate după ultimele ce
rințe ? Cite ------
ln 
cu 
ru _  _________
desprinse parcă din- 
tr-un film științifico- 
fantastic ? Ciți oameni 
îngrijiți mal bine, mai 
eficient ? Și — de ce 
nu ? — cite cazuri-
limită rezolvate 
răstimpul ciștigat, dă
ruit de 
înșile ?.. 
mătate.. 
70 800 
Ciți pui de 
veni pe lume in pri
mele 70 800 de minute 
de funcționare a nou
lui spital ’... Și 
va fi cel dinții 
țean al Albei .
născut aici, pe Platoul 
romanilor, după tăie
rea panglicii inaugu
rale ?...

★
— Miine plec spre 

Reșița, spune maistrul 
constructor Schuster, 
deschidem acolo un 
nou șantier : un spital 
aidoma cu acesta.

— Ne-o spui ca să 
te scuzi că nu vei fi 
de față aici 
taie panglica 
rală ?

— Nu. Aș 
știe de pe acum reși- 
țenii cum am colabo
rat cu beneficiarii din 
Alba Iulia și... să nu 
se lase mai prejos. 
Poate ați putea scrie 
și despre asta...

— Desigur.

o lună și 
dăruită de 
oamenilor, 

efort civj: 
conștiința 

cu

sălile 
eefane 

de

operații 
învestite 

și bate- 
reflectoare

în

loroameni
. O lună și ju- 

1 080 de ore... 
de minule...

om vor

ca re 
cetă- 
Iulia,

cind se 
inaugu-

vrea să

Petre DRAGU

nizarea operațiilor cu volum mare de 
muncă, organizarea superioară a 
procesului de producție.

3 Problema principală a secției
prelucrări mecanice este a- 
tingerea indicelui de utilizare 

a mașinilor planificat pe uzină, de 
87,6 la sută. Am stabilit planul de 
producție pe intreg trimestrul II al 
secției, urmărind in primul rind o 
planificare judicioasă pe schimburi 
și încărcarea rațională a utilajelor, 
in scopul folosirii integrale a mij
loacelor tehnice de care dispune sec
ția. Aceasta ne va permite realizarea 
sarcinilor pe trimestrul II cu 10 zile 
mai devreme. De altfel, întreaga u- 
zină s-a angajat sâ îndeplinească 
planul de producție al acestui an la 
data de 15 decembrie. Pentru a-mi 
îndeplini in mod exemplar sarcinile 
de conducere a secției trebuie să fo
losesc eficient fiecare minut al zilei 
de muncă. Dar unele ședințe prea 
lungi, nepregătite și care nu dau 
soluții, ci doar consumă timp, im
presionanta cantitate de hîrtii ce tre
buie să o vehiculăm, fără ca acestea 
să conțină vreun dram de informa
ție utilă, duc la irosirea timpului. 
De pildă, un aviz pentru corectarea 
manoperei antrenează 43 de persoa
ne, cind, logic, s-ar putea ca acesta 
să treacă doar pe la maximum 10 
oameni. Experiența a arătat că, de 
multe ori, hirtiile circulă mai incct 
decit produsul. In domeniul reducerii 
formularisticii, al situațiilor inutile 
ce sint cerute, trebuie acționat cu 
toată hotărirea.

Anchetă-sondaj realizată d® 
Dan CONSTANTIN 
TOMORI Geza 
Alexandru MUREȘAN
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tamfa Șutai ia Ploiești
împreuna cu șeful statului român, tovarășul Nicolae 

Ceausescu, președintele Gaafar Mohammed Nimeiri, ceilalți 
soli ai poporului sudanez prieten, au rezervat cea do-a patra 
z’ a vizitei cunoașterii în continuare a realităților țârii noastre, 
CG, °ceasta prin intermediul uzinelor și complexelor agri
cole ain județul Prahova. Impresiile oaspeților și-au găsit 
expresia, ca și cu prilejul vizitelor precedente la alte obiective 
economice, în cuvinte de înalta aoreciere, șeful statului suda
nez elogiind și de aceasta data progresele României prietene, 
pe care le-a definit drept excepționale.

După vizitarea uzinelor și car
tierelor Capitalei, centrului bra
șovean al industriei construc
toare de mașini, examinarea 
directă, la fața locului, a ni
velului atins de Industria petro
lieră șl agricultura românească a 
reținut atenția oaspeților cu atit 
mai mult, cu cit noile acțiuni de 
colaborare și cooperare economică 
româno-sudaneză, in curs de per
fectare, în spiritul hotârîrilor con
venite de comun acord de șefii ce
lor două state, vizează și aceste do
menii de o deosebită însemnătate 
pentru propășirea și progresul țârii 
prietene. In acest sens, președin
tele Gaafar Mohammed Nimeiri 
sublinia că poporul sudanez do- 

< rește să beneficieze de progresul și 
x posibilitățile economiei românești 

pentru dezvoltarea industriei țării 
sale. în sfîrșit, a treia dimensiune 
a vizitei reprezentanților Sudanu
lui a conferit-o ospitalitatea tradi
țională a poporului român ce în
totdeauna a primit cu bucurie pe 
solii popoarelor de care ne leagă 
trainice legături de prietenie și 
prețuire, de colaborare frățească ; 
oamenii muncii ploieșteni au adău
gat la șirul manifestărilor de 
dragoste și simpatie cu care oas
peții au fost primiți pretutindeni 
noi mărturii vibrante — de la pri
mirea caldă a zecilor de mii de lo
cuitori masați pe străzile orașului, 
pînă la modul deschis in care au 
fost înfățișate preocupările po
porului nostru, angrenat cu toate 
energiile sale creatoare în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în acest 
context, oaspeții au avut posibili
tatea de a fi martorii prestigiului 
și dragostei de care se bucură din 
partea întregului popor președin
tele Nicolae Ceaușescu. realizările 
cunoscute pretutindeni în timpul 
vizitei evidențiind prezența sa per
manentă, cu gîndul și fapta, în 
mijlocul națiunii, activitatea sa 
prestigioasă de care se leagă in 
chip firesc progresul patriei 
noastre.

în centrul ploieștean al industriei 
petroliere, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro- 

, mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
si președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Busei- 
na Nimeiri. au fost însoțiți de tova
rășii Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior. Constantin 
Stătescu. secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale române, iar din partea su- 
daneză de Mansour Khalid, mi
nistrul afacerilor externe, Ibrahim 
Moneim Mansour, ministrul econo
miei naționale. Bona Malwal, ad
junct al ministrului informațiilor 
și culturii, și de celelalte personali
tăți care se află împreună cu șeful 
statului sudanez.

Un prim popas pe meleagurile 
prahovene l-a constituit una din 
fermele întreprinderii agricole de 
stat de la Movila Vulpii, unitate 
cu un profil complex agrozooteh
nic, unde sînt folosite metode mo
derne, de mare productivitate. La 
sosire, oaspeții sînt întîmpinați de 
Ion Catrinescu, președintele con
siliului popular județean, care le 
urează un călduros bun sosit

Ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, Angelo Mi- 
culescu, îi invită pe cei doi șefi 
de stat să viziteze ferma zooteh
nică, specializată în producția de 
lapte. Aici, reprezentanții poporu
lui sudanez, pentru care creșterea 
vitelor reprezintă o mare bogăție 
a țării, au posibilitatea să cunoas
că rezultatele aplicării de către 
specialiștii români a unor tehnolo
gii moderne, de mare eficiență 
economică în creșterea vitelor ; 
despre rezultatele obținute vorbesc 
de la sine padocurile unde cele 
peste 500 de vaci. sînt crescute în 
stabulație liberă. Hrănirea vite
lor se face prin mijloace mecani
zate, simple, care nu au cerut in
vestiții costisitoare ; mulsul este, 
de asemenea, mecanizat. în aceste 
condiții s-a reușit să se formeze 
o rasă rezistentă, cu o producție 
de cite 3500—4 000 litri de lapte 
pe an — mai tîrziu ajungindu-se la 
cite 5 000 litri — zootehnicienii 
urmărind în prezent extinderea ei 
în întreaga zonă. Aceste rezultate 
ale fermei sînt apreciate de oas
peți care urează specialiștilor suc
cese și mai mari.

Se merge, apoi, la una din fer
mele Complexului avicol Băicoi, 
aflat în imediata apropiere. Și aici 
se poate urmări cum, prin folo
sirea unor metode moderne, se a- 
junge la o finalitate economică ri
dicată. Directorul complexului. Ion 
Țirlea, prezintă vizitatorilor prin
cipalele etape de dezvoltare ale a- 
cestei unități, precum și perspec
tivele sale de viitor. Fermele, spe
cializate în prezent pe o produc
ție anuală de 102 milioane ouă, 
iși vor lărgi profilul, încă în acest 
ain. prin noi amenajări, transfor- 
mîndu-se intr-un modern complex 
integrat de came care va livra 
10 500 tone.

în încheierea vizitei, sînt apre
ciate rezultatele obținute, precum 
și eforturile care se depun aici in 
vederea modernizării unității, so
luțiile ce se preconizează pentru 
sporirea eficienței economice.

De la Bâicoi, coloana oficială 
de mașini se îndreaptă spre Plo
iești, unul din marile orașe -ale 
României moderne, important cen

tru al industriei petroliere și con
strucției de utilaj petrolier.

Mii de ploieșteni, aflați de-a 
lungul magistralei ce conduce spre 
uzinele „1 Mai", salută cu cordia
litate pe cei doi președinți. Urările 
la adresa prieteniei nomăno-suda- 
neze, ovațiile și aplauzele mulți
mii venite în întîmpinare cu flori 
și stegulețe ale celor două țări dau 
glas sentimentelor de stimă față 
de solii poporului sudanez.

Ion Paraschiv, primarul munici
piului. alți reprezentanți ai orga
nelor locale adresează călduroase 
urări de bun venit ; tinere în cos
tume naționale oferă flori.

Cei doi președinți primesc ono
rul și trec in revistă o gardă alcă
tuită din militari, luptători ai găr
zilor patriotice și tineri din deta
șamentele de pregătire pentru 
apărarea patriei, aliniată pe pla
toul din fața uzinelor.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
întreprinderea „1 Mai", a cărei 
prestigioasă firmă, sub marca 
UPETROM, este bine cunoscută 
în întreaga lume.

Directorul uzinei, îng. Gheorghe 
Dinu, face o succintă prezen
tare a istoricului, profilului și 
perspectivelor acestei întreprinderi, 
în jurul căreia gravitează pu
ternica noastră ramură a con
strucției de utilaj petrolier, care a 
căpătat noi valențe datorită grijii 
necontenite a conducerii statului 
nostru. Sînt subliniate, îndeosebi, 
acțiunile întreorinse pentru tradu
cerea în viață a Indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
colectivului uzinei, cu prilejul unor 
vizite anterioare, care au avut ca 
efect întocmirea unui program de 
dezvoltare a unității în actualul 
cincinal, astfel' îneît aceasta va 
putea obține, pînă în 1975, 
o producție suplimentară, față de 
prevederile inițiale, în valoare de 
o jumătate de miliard de lei. Sînt 
prezentate, de asemenea, cîteva 
machete, grafice și hărți care în- 
f.ițișea?ă elocvent gradul actual de 
dezvoltare a întreprinderii, rele- 
vînd că uzina „1 Mai" este consi
derată a fi a treia mare unitate 
producătoare de utilaj petrolier și 
a doua mare firmă exportatoare de 
asemenea complexe agregate din 
lume. Peste 80 La sută din numă
rul instalațiilor fabricate aici sînt 
exportate în 25 de țări de pe toa
te continentele. Largile posibilități 
de cooperare economică, reciproc 
avantajoasă, in acest domeniu, per
formanțele unora dintre numeroa
sele tipuri de instalații de foraj 
pentru sonde de țiței și gaze, Dre- 
cum și de foraj hidrologic, perfect 
adaptabile caracteristicilor rocilor 
geologice din Sudan — sînt subli
niate, de asemenea, în cadrul dia
logului cu oaspeții. „Am fi bucu
roși să începem a coopera și cu 
dumneavoastră în acest domeniu" 
— relevă. în acest context, direc
torul uzinei, adresîndu-se oaspeți
lor.

Președintele statului sudanez se 
Interesează despre caracteristicile 
instalațiilor pentru foraj hidrolo
gic, utilaje foarte moderne, ca-e 
pot fi cu succes folosite în ca
drul programului de irigații al Su
danului.

în ideea prezentării concrete a 
acestor utilaje perfecționate, co
tate la un înalt nivel pe 
plan mondial, itinerarul prin uzi
nă înscrie ca prim obiectiv una 
din secțiile mecanice, in care se 
realizează instalațiile de foraj. Aici 
se poate vedea cum se conturează, 
de-a lungul fluxului tehnologic, 
subansamblurile unor tipuri inge
nioase de instalații de foraj pînă 
la adîncimi de 7 000 m și alte agre
gate — de cimentare și prevenire 
a erupțiilor, sape cu role adaptate 
pentru diferite roci, creații exclu
sive ale gîndirii tehnice românești. 
Se subliniază că, în vederea creș
terii producției, multe din mași
nile și utilajele necesare procesu

lui tehnologic sînt concepute de 
specialiștii uzinei, în cadrul acțiu
nii de utilare proprie, inițiată pe 
plan național de conducerea noas
tră de stat, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al cărei efect 
este astăzi remarcabil în toate ra
murile industriei.

Președintele statului sudanez se 
interesează de alte preocupări ale 
uzinei, fiind informat că în progra
mul de perspectivă al întreprin
derii se află înscrise. între al
tele. realizarea unor instalații de 
foraj la adîncimi de 10 000 m, pre
cum și a unor platforme de foraj 
maritim.

Sînt parcurse. în continuare, 
halele fabricii de utilaj tehnologic; 
unde se realizează, în general, nu
mai unicate și prototipuri, proiec
tate la cererea diferiților benefi
ciari din țară și străinătate. Rețin 
atenția calele cu role pentru la
minoare, mașinile gigantice’pentru 
scos minereuri din depozite, utila
jele pentru turnătorii în întregime 
automatizate, toate puse la punct 
de cercetătorii institutului uzinei.

Președintele Nimeiri se oprește, 
adesea, în fața unor mașini-unelte, 
la care lucrează studenți ai Insti
tutului de petrol din Ploiești. Gaz
dele arată că această îmbinare a 
noțiunilor teoretice cu practica și 
cercetarea constituie o caracteris
tică a învățămîntului actual româ
nesc, determinată de indicațiile 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru ca promoții de cadre teh
nice să fie perfect pregătite pen
tru producție, cu gîndire tehnică 
formată. Se dau cîteva exemple de 
colaborare între uzină și institutul 
de învățămînt superior. Președin
tele Nimeiri este, de asemenea, 
informat că printre absolvenții 
institutului se află și sudanezi care 
și-au făcut practica în uzina 
,.l Mai“, muncitorii fiind bucuroși 
să primească în continuare, în mij
locul lor, tineri din această țară 
prietenă, dornici de a-și însuși te
meinice cunoștințe inginerești, spre 
a deveni cadre capabile, necesare 
procesului de dezvoltare econo
mică a țării lor. în aceeași ordine 
de idei, gazdele subliniază dragos
tea cu care sînt înconjurați stu
denții africani de colegii lor, de 
cadrele didactice șl întregul popor 
■român, care iși exprimă și pe a- 
ceastă cale solidaritatea cu lupta 
popoarelor de pe continentul afri

can pentru o viață liberă și inde
pendentă, pentru dezvoltarea eco
nomică și socială de sine stătă
toare.

Conduși de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini grele, oaspeții se opresc la 
standul de montaj și probe gene
rale, unde gazdele au organizat o 
expoziție de prezentare a unor 
produse reprezentative ale indus
triei noastre de utilaj petrolier, 
între altele, sînt prezentate aici 
agregatul de cimentare ACF 700, 
agregate comnlete de prevenire a 
erupțiilor, sape cu role, scule de 
foraj, instalații diverse de foraj 
structural, geologic și pentru pu
țuri de apă.

Se asistă la o demonstrație de 
ridicare a turlei instalației 2 Dh 
100, un colos de 30 m înălțime, 
care se înalță cu propriile sale 
motoare în numai 2 minute.

Colectivul uzinei este felicitat de 
președintele statului sudanez pen
tru succesele sale, pentru deosebi
tele performante ale utilajelor și 
instalațiilor. Celor doi președinți 
li se oferă în dar, din partea mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
întreprinderii, machetele unei in
stalații de foraj. „Dorim ca această 
machetă, arată președintele Ni
meiri, să constituie un simbol al 
prieteniei între popoarele noas
tre".

Șeful statului sudanez consem
nează apoi în cartea de onoare a 
uzinei : „Ce am văzut astăzi. în 
această unitate industrială, dove
dește marile posibilități și progre
sul realizat în domeniul instalații
lor petroliere și hidrologice. Dorim 
ca și noi, Sudanul, să ne folosim 
de acest progres tehnologic pentru 
dezvoltarea industriei noastre. 
Urăm fericire și succes poporului 
român, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu".

Luîndu-și rămas bun de la con
structorii de utilaj petrolier, care, 
pe parcursul întregii vizite, i-au 
înconjurat cu căldură, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mo
hammed Nimeiri le adresează urări 
de noi succese și sănătate. „Vă 
mulțumesc foarte mult, spune șe
ful statului sudanez, și cu sinceri
tate dorim o cooperare între noi".

De la uzina „1 Mai", coloana 
mașinilor oficiale se îndreaptă spre 
Combinatul petrochimic Brazi. La 
sosirea în această importantă u

nitate industrială a țării și, totoda
tă, una dintre cele mai mari din 
lume, oaspeții sînt salutați de Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
chimice.

Ing. Adrian Stoica, directorul 
tehnic al Centralei industriale de 
rafinării și petrochimie, prezintă o 
serie de date privind complexul 
Brazi. Combinatul, care cuprinde 
o mare rafinărie, o uzină petro
chimică, precum și 47 de diverse 
fabrici și instalații, ilustrează pe 
viu efortul statului nostru de in
dustrializare a țării, o materializare 
a politicii de valorificare superioa
ră a materiilor prime autohtone.

Se dau relații în legătură cu ac
tivitatea de diversificare continuă 
a produselor petrochimice, cu in
stalații de mare capacitate, aproape 
toate proiectate și construite de 
specialiștii români. Răspunzînd în
trebărilor președintelui Nimeiri, 
gazdele arată că instalații de acest 
gen au fost solicitate și montate 
în India și R.D. Germană, combi
natul fiind gata să colaboreze, pe 
baze reciproc avantajoase, la con
struirea unora asemănătoare și în 
alte țări. Totodată, combinatul are 
o îndelungată tradiție în exportul 
derivatelor petrolifere, jumătate 
din producția sa intrînd în circui
tul economic a peste 50 de țări. 
Printre statele care cumpără pro
dusele combinatului se află multe 
țări africane — solicitatoare în
deosebi de uleiuri pentru motoare 
și polietilenă.

Oaspeții vizitează apoi instalația 
de distilare atmosferică și în vid, 
complexul de reformare catalitică, 
fabricile de olefine și de polietile
nă. Pe parcurs sînt prezentate mai 
multe sortimente obținute în aces
te instalații foarte moderne, creații 
integrale românești, multe cu ca
racter de prioritate tehnică mon
dială. Președintele statului suda
nez este informat că în aceste fa
brici se află în mod obișnuit nu
meroși specialiști din străinătate, 
care iși perfecționează cunoștințele 
profesionale. Se arată că, recent, 
în combinat s-au specializat în 
procesele de prelucrare a țițeiului 
și o serie de ingineri sudanezi.

In uzina petrochimică, oaspeții 
au posibilitatea să remarce nivelui 
ridicat .de automatizare a procese
lor tehnologice. Șeful statului su
danez întreabă pe gazde : „Dacă se 
face o comparație între combinatul

Ceai oferit de tovarășa 
Elena Ceaușescu

In cursul după-amiezii de joi, 
tovarășa Elena Ceaușescu a oferit 
un ceai în onoarea soției președin
telui Republicii Democratice Su
dan, doamna Buseina Nimeiri.

Ceaiul a reunit într-o ambianță

Semnarea unor documente 
româno-sudaneze

® Convenția consulară © Programul de schimburi 
in domeniul învățămîntului, științei și culturii

Joi după-amiază, la Ministerul 
Afacerilor Externe, au fost sem
nate Convenția consulară și Pro
gramul de schimburi în domeniul 
învățămîntului, științei și culturii 
pe anii 1973—1974 între guvernul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Democratice 
Sudan.

Documentele au fost semnate din 
partea română de George Maco
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, iar din partea sudaneză de 
Mansour Khalid, ministrul aface
rilor externe.

La solemnitatea semnării au luat 
parte Teodor Vasiliu, ministrul 

dumneavoastră și altele din lume, 
pe ce loc vă aflați ?“. „La nivelul 
tehnicii mondiale", răspund spe
cialiștii ploieșteni.

în încheierea vizitei, președintele 
Nimeiri notează în cartea de o- 
noare a combinatului : „Aici, în a-- 
ceastă mare unitate industrială, am 
văzut amplele realizări obținute de 
România prietenă în domeniul in
dustriei petrochimice. Succesele 
sale în acest domeniu sînt excep
ționale și îi dorim în continuare să 
obțină noi realizări pe calea pro
gresului și științei".

După Combinatul petrochimic de 
Ia Brazi se merge la Complexul 
intercooperatist din comuna Băr- 
cănești-Prahova, de creștere și în- 
grâșare a vițeilor.

Oaspeților sudanezi le sînt apoi 
prezentate, în comuna Bărcănești, 
rezultatele unei acțiuni — în plină 
desfășurare <ln- agricultura noastră 
— de unire a forțelor mai multor 
unități agricole cooperatiste, în ve
derea obținerii unei eficiențe eco
nomice ridicate. în complexul in
tercooperatist de aici sînt aduși vi
țeii din fermele satelor învecinate, 
pentru a fi crescuți și îngrășați, cu 
ajutorul unor metode zootehnice 
moderne, pentru producția de 
carne.

Conduși de inginerii Aurel Fur- 
furică, șeful direcției agricole ju
dețene, și ing. Ștefan Nica, condu
cătorul acestei mari unități zoo
tehnice. proprietate comună a unor 
cooperative agricole de producție 
din împrejurimi, oaspeții vizitează 
modernele complexe în care sînt 
crescuți și îngrășați anual peste 
5 100 de viței. Impresionează plă
cut curățenia, buna îngrijire acor
dată animalelor, productivitatea ri
dicată a muncii, fiecare grajd, care 
adăpostește sute de animale, fiind 
deservit de cîte un singur zooteh
nist pe schimb. Acest lucru este 
posibil datorită înzestrării tehnice 
a grajdurilor cu instalații automa
tizate de hrănire, adăpare și elimi
nare a gunoiului. Rezultatele eco
nomice ale acestor crescătorii mo
derne sînt apreciate de oaspeți./

Cu această unitate intercoopefâ- 
tistă, vizita în județul Prahova a 
luat sfîrșit.

La amiază, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri. ceilalți oas
peți s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

de cordialitate soțiile unor perso
nalități ale vieții politice româ
nești, precum și reprezentante ale 
Consiliului Național al Femeilor și 
altor organizații obștești.

(Agerpres)

justiției, Filimon Ardoleanu, procu
rorul general al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Florian Stoi
ca, ambasadorul României Ia 
Khartum, funcționari superiori din 
M.A.E.

Au participat Gamal Mohamed 
Ahmed, ambasador în M.A.E. al 
Republicii Democratice Sudan, Tag 
Elsir Mohamed Abbas, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Sudanului Ia 
București.

(Agerpres)

Un calculator electro
nic „învață" chimie. Prlmul 
calculator electronic din țară care 
„Învață” chimie — ccl de la insta
lația de etllcnă a Combinatului de 
la Pitești — a promovat cu succes, 
după aproximativ un an, prima 
etapă de studii. După verificarea 
ansamblului și a fiecărui echipa
ment In parte, calculatorul a fost 
conectat la circa 400 de puncte de' 
măsură, din cele 650 pe care le va 
urmări în final, și furnizează date 
cu privire la toți parametrii insta
lației, oferind operatorilor, in per
manență, o imagine completă a 
procesului de producție. La fiecare 
patru ore afișează o listă cu toți 
parametrii care depășesc limitele 
minime sau maxime admise, pu
ți ndu-se lua astfel măsuri operativ.

Suceava : Fondul pomi
col va crește cu 100 000 
pomi. pomicol al jude
țului Suceava se va Îmbogăți, in 
acest an, cu încă 100 000 de pomi 
fructiferi. Acest angajament mo
bilizator a fost reiintărit ieri, în 
cadrul unei oonsfătulri care a avut 
loc la Fălticeni, organizată din Ini
țiativa comitetului județean de 
partid. Cu acest prilej, a fost adop
tat un program concret de măsuri 
menite să conducă in cel mai scurt 
timp la redresarea activității în 
sectorul pom [culturii. în partea a 
doua a consfătuirii, specialiștii sta
țiunii pomicole din Fălticeni au 
susținut in fața participanților de
monstrații practice cu privire la 
principalele reguli agrotehnice, de 
plantare și îngrijire a pomilor 
fructiferi.

Noi 
ducțle.

capacități d® pro-
La Uzina ieșeană de fi

bre sintetice a intrat In funcțiune 
prima Instalație românească de fi
bre polipropilenice, care are la 
bază o tehnologie modernă, deo
sebit de economică, elaborată de 
specialiștii Institutului Central de 
Cercetări Chimice din Capitală. 
Noile fibre sint destinate industriei 
textile pentru țesături fine, cămăși, 
ciorapi, lenjerie. La aceeași uzină 
a intrat In funcțiune o nouă in
stalație de fire poli ester ice. Pre
lucrate, aceste fire textile permit o 
utilizare superioară a materiei pri
me, valoarea producției fiind cu 
circa 50 la sută mai mare decit în 
cazul obținerii firelor textile sim
ple. De remarcat este și faptul că, 
printr-o mai bună organizare a lo
cului de producție, amindouă insta
lațiile au fost puse in funcțiune in 
spațiile existente, reducindu-se in 
acest fel cheltuielile de investiții.

Aproape 350 000 lei este 
valoarea lucrărilor de înfrumuse
țare realizate prin muncă patrioti
că, in prima duminică a lunii apri
lie, de miile de oameni ai muncii 
din Fălticeni. S-au făcut amena
jări și curățiri de trotuare, baze 
sportive, zone de agrement din ca- 
urul orașului. Fălticinenii sint ho- 
tăriți ca și in acest an să se si
tueze pe unul din locurile fruntașe 
in întrecerea patriotică pentru în
frumusețarea și buna gospodărire a 
orașului.

Șantierul naval din 
GChUjî a terminat construcția 
unui nou cargou de 4 500 tdw pen
tru transportai de mărfuri ge
nerale. Aceasta este a 12-a navă de 
o asemenea capacitate. In prima 
sa cursă, care o va face spre An
glia, noul cargou va transporta 
produsele economiei forestiere.

Șantierul din Galați pregătește a- 
cum lansarea unui carbomer de 
Iii 000 tdw,

0 modernă instalație 
pentru tabla zincaiâ a 
rost pusă in funcțiune “ 
cadrul uzinei „Ciocanul"—Nădrag, 
citn județul Timiș. Concepută de 
specialiștii uzinei să funcționeze 
pe principiul tehnic al zincârii 
umede, instalația asigură o produc
tivitate de doua ori mai mare decrt 
vechile utilaje și un spor anual 
de aproape 7 uuO tone tabia zimeatâ.

Atenție, conducători
QU (O I mirmdt eiecide negative 
aie inundațiilor n-au fost încă în
lăturate din toate zonele țării, Mi
nisterul 'transporturilor și Teleco
municațiilor a dispus menținerea 
întreruperii circulației pentru toate 
categoriile de autoveiucuie pe șo
selele naționale Vaslui — Iași (km 
154—15a) ; oltenița — Dara țkia 
22,400—22,600) ; Giurgiu — Zimrucea 
kK.m 43,b00—44,600) ; Bărăganu _
blooozia (podul de la km 73,950). 
Pe aproape zece mii de kilometri 
se erectuează lucrări de primăvară 
— repararea părții carosabile, a po
durilor și pasajelor denivelate. Se 
refac indica toacele și semnalizarea 
rutieră.

Peste 600 de tineri pe- 
troiișii și constructori uia 

Momești s-au mulat de curind in ’ 
noile cămine pentru nefamjlișți. Se 
aaa in construcție cîteva olocuri de 
locuit. In acest an, orașul va mai 
pi nni un spital cu 2UU paturi, o po- j 
uclinica, o nouă clăuire pentru 
poșta și teleroâne, o creșă și un 
cămin pentru copii. Prin muncă 
patriotică se vor realiza lucrări edi- 
uUr-gospodărești — parcuri, spații 
de joacă pentru copii, ateliere șco
lare, consolidări de maluri și di
guri in valoare de peste 10 mi
lioane lei.
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în ullknuî timp, modul în care 
«stc concepută activitatea școlilor 
populare de artă constituie un su
bitei de cercetare tot mal intens. 
Fără a Încerca o definiție h lotru- 
prinzfitnare. ele țwM fl car act ori ta te 
aa instituții de cultură care Iși «duc 
» contribuție originală lA deiveMa- 
roR gustului artistic al maselor, prin 
umanizarea unul sistem de fnvălă- 
mint eficient, cu caracter larg popu
lar. adresat cu prioritate artiștilor 
amatori care animă. In calitate de 
instructori de formații sau de Intcr- 
pr-; , viața cultural-artistică a sate
lor $i orașelor patriei noastre.

Bunele rezultate obținute pini în 
prezent glnt evi
dente. De cele 
mat multe ori. a- 
eeste instituții re
prezintă o adevă
rată pepinieră de 
talente, care — 
indiferent de pro
fesia lor de bază 
— doresc sâ-ji 
valorifice aorial 
aptitudinile artis
tice. Cu atit mai 
mult Insă, con
frunt! nd acest» 
instituții eu exi
gențele momentu
lui actual, soco
tim oportun să 
Insistăm asupra 
unor carențe, care 
determină In ac
tivitatea lor obți
nerea unor re
zultate înră sub 
n - • i-.il posibilităților, o eficiență 
s izutA în instruirea artiștilor ama
tori și In valorificarea de către a- 
c.--î'i a cunoștințelor după absolvire.

Afirmarea unui făgaș propriu de 
a vitale, definit prin raport cu sar- 
c -. le lor actuale, și mai ales sporl- 
r a eficienței, a randamentului pe 
care îl dau. reprezintă un prim ele- 
ment care poale ajuta la eliminarea 
unor confuzii ce mai persistă, din 
pneate. chiar la unii activiști cultu
rali care îndrumă sau colaborează 
cu aceste școlL Din necunoaștere, ele 
sînt uneori considerate un fel de 
universități populare, alteori, case 
de cultură. în fapt, ele sînt 
ȘCOLI in toată accepțiunea cuvlntu- 
lui, de la programă analitică și ma
nia] pînă‘la notare In catalog și 
examen de absolvire. Iar dacă mai 
a ăugăm că sint cu precădere școli 
ale artiștilor amatori, considerăm câ 
nu pot fi confundate sau asimilate 
cu alte instituții de artti și cultură 
care au, desigur, profilul lor distinct 
Iată de ce. apreciem că in primul 
rind e'te necesar ca școlile populare 
de artă să-și delimiteze și să-și sta

bilească cit mal exact ace»t profil da 
activitate prin îndeplinirea aarclni- 
lor specifice car» le revin In prezent 
și in perspectiva anilor următori. Ne 
gindlm, de pildă, )a pregătirea dl- 
irrențlatl a Instructorilor, In funcție 
de nivelul lor de cunoștințe artistice, 
de activitatea p« care a desfășoară 
in momentul începerii școlarizării. 
Ne gindim. de asemenea, la organi
zare* unor clase de Inițiere in fol
clor. apropierea unor clase de locul 
de producție al artiștilor amatori, ex
tinderea In continuare a rețelei de ca
tedre de artă populară In mediul ru
ral. renunțarea la o serie do clase în
ființata In ca.se da cultură, clase care

•ublinia că. deși In ultimii 10—15 ani 
n fost pregătit (cot puțin itcrlptlc) ia 
©adrul geniilor popular* de artă 
un număr de instructori sufi
cient p vru tOâte toimațUle ar
tistice de amatori act Ivind In 
prezent In întreaga țară, se con
stată aproape in toate județele o 
linsă acută de instructori valoroși, 
tMontați s' bine pregătiți. Există, de
sigur. explicații de tot felul, dar c.le 
nu modifică in nici un fel situa'ia 
semnalată. Mal Important este ca 
școlile populare d« artă, in colabo
rare cu toți factorii Interesați in e- 
voluția mișcării artistice de amatori, 
implicit In pregătirea Instructorilor,

INSTITUȚIILE CULTURALE Șl EXIGENȚELE MOMENTULUI ACTUAL

ȘCOALA POPULARA 
DE ARTA

Împiedică activitatea firească a cer
curilor. Asemenea inițiative, adău- 
gindu-se la tot ce oferă experiența 
de pînă acum, pot defini mai exact 
și mai cuprinzător profilul de acti
vitate al școlilor populare de artă. 
Nuanțarea, diversificarea și sporirea 
atribuțiilor specifice care le revin 
trebuie să transforme treptat aceste 
unități In adevărate centre locale de 
pregătire a cadrelor pe tărim artis
tic.

O serie de considerații care revin 
cu insistență in miezul discuțiilor 
privind activitatea școlilor populare 
de artă sint cele referitoare la 
cursanți. Faptul că se mai pun încă, 
in mod justificat de altfel. întrebări 
ca „cine sint elevii școlilor populare 
de artă ?" sau „ce se Intimplă cu 
elevii școlilor populare de artă 
demonstrează in primul rind că baza 
de selecție a cadrelor, concepția ca 
și mijloacele aplicate in aceasta se
lecție n-au fost (cel puțin pînă în 
prezent) cele maț riguroase, cele 
mai fructuoase, ținînd seama de o- 
bligațiile lor primordiale in pregăti
rea instructorilor și interpreților din 
cadrul mișcării artistice de amatori. 
In sprijinul acestor afirmații vom

»ă aplice măsurile de remediere, 
care trebuie să pornească do la un 
principiu aparent simplu: și anume 
„de -cine avem nevoie", respectiv, 
„pe cine școlarizăm" In mișcarea ar
tistică de amatori. Așa stînd lucru
rile, considerăm necesar ca centrele 
de îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă să 
Încheie cit mal repede in toate jude
țele o acțiune care trenează șl fără 
dc care nu se poate realiza nimic 
substanțial: evidența exactă, nomi
nală. cu toate datele utile, a instruc
torilor do formații active, avindu-se 
in vedere, in primul rind, perfecțio
narea măiestriei artistice a acestora. 
Lor li se adaugă, desigur, șl acele 
elemente care, manifestlnd aptitu
dini și interes pentru un anumit gen 
de artă, vor urma cursuri de iniție
re și ulterior de perfecționare în 
genul îndrăgit, cu perspectiva de a 
instrui formații de amatori. Aceștia 
nu trebuie să fie insă de ordinul 
miilor, ca pînă acum, nici exclusiv 
cadre didactice, ci selecționați in 
mod exigent in primul rind în func
ție de aptitudinile lor artistice și — 
criteriu foarte prețios — al stabilită
ții in localități unde domiciliază. A

go aduce, de pildă, șl țărani la In
struire, conform unor bune obiceiuri 
mai vechi, îndeosebi în nnumlte dis
cipline (dans popular, dirijat coral) 
va însemna prin consecințe o afir
mare a principiului autenticității in 
folclorul muzio.nl-coregrafic prezen
tat de amatori.

O orientare tot atlt de fermă, con
diționată de ncvo.le mișcării artisti
ce de amatori, trebuie să adopte 
șoMile populare do antă sl In pre
gătirea interpreților. Aceasta în
seamnă a dirija In primul rind se
lecția candidaților la admitere, care 
vor trebui primiți In baza unei re
comandări emise cu toată resuonsa- 

billtatea de către 
organele de cul
tură din între
prinderi, coope
rative, școli, adi
că de cel care 
trebuie să cunoas
că col mai bine 
nevoile de școla
rizare pentru ar
tiștii Rmatori din 
unitățile respec
tive. Așadar, pon
derea elemente
lor încadrate în 
producție și par
ticipi nd la viața 
artistică publică 
trebuie să repre
zinte, mai mult 
ca pînă acum, 
criteriul principal 
de selecție, la 
cursurile de zi 
pentru interpret!.

Spațiul nu ne îngăduie să comen
tăm și alte laturi care configurează 
activitatea școlilor populare de artă 
In etapa actuală. Vom încheia amin
tind însă că uneori, chiar aplicînd 
unele din recomandările de mai sus, 
rezultatele obținute de școli rămin 
neconcludente; mulți absolvenți nu 
au condiții de a-și manifesta in pu
blic cunoștințele, rămin în afara 
mișcării artistice datorită Indife
renței factorilor de răspundere (or
gane administrative, sindicale, de 
tineret) care au datoria de a urmă
ri împreună, pe plan local, evoluția 
elevilor de la admitere pînă la ab
solvire și ulterior, de a le crea con
diții pentru a se manifesta public, 
îmbucurător rămîne faptul că în 
ultimul timp tot mai multe comitete 
județene de cultură și educație so
cialistă se preocupă îndeaproape de 
activitatea acestor instituții care le 
sînt subordonate pe plan local. Sin
gurul secret rămîne așadar acela de 
a ști ce să ceri, pentru a obține ceea 
ce iți trebuie.

Tiberlu BĂNULESCU

LABORATOR 
INîfROISCIPlINAR 

DE CERCETĂRI 
SOCIOLOGICE

SLATINA (Corespondentul 
„Scinteli". Emlllan Rouă). — La 
Slatina s-a constituit un labo
rator lnt-erdlsciplinar de cerce
tări sociologice care va fi un 
puternic centru științific pentru 
sprijinirea acțiunilor de dez
voltare multilaterală economică 
și socială a județului Olt. La
boratorul, organizat cu spriji
nul catedrei de sociologie de la 
Universitatea din București, 
cuprinde secții de sociologie 
politică, sociologia culturii de 
masă, sociologia educației șl în- 
vățămintului, sociologia indus
trială și sociologia rurală. Din 
colectivele de conducere ale 
secțiilor și laboratorului fac 
parte activiști de partid $1 de 
stat, reprezentanți ai organiza
țiilor do masă și obștești, eco
nomiști, sociologi, cadre didac
tice. directori de întreprinderi 
și instituții, conducători ai u- 
nităților agricole, ziariști, ar- 
hitecți, Ingineri etc. „înființa
rea laboratorului județean de 
sociologie — ne spune tov. Va- 
leriu Boteanu, șeful secției 
propagandă a comitetului jude
țean de partid — s-a făcut pe 
baza hotărîrii conferinței orga
nizației județene de partid in 
acest an. Acțiunea de cercetare 
sociologică a fost, d° fapt, de
clanșată de mai multa vreme. 
La solicitările noastre, un grup 
de studenți al secției de socio
logie din cadrul Facultății de 
filozofie a Universității Bucu
rești, condus de conf. unlv. dr. 
Virgil Constantinescu, a între
prins o serie de investigații in 
cî'teva localități din județ".

Studiile realizate pînă acum 
constituie un bun început. Din 
datele culese se va redacta în 
curînd o lucrare intitulată 
„Coordonate definitorii ale co
munității rurale'1.

Caietele

MIHAI EMINESCU

De azi ELEVII 
ÎN VACANTĂ

Așteptată cu nerăbdare. în timpi- 
nată cu bucurie, cu nenumărate 
planuri și proiecte, vacanța de 
primăvară — care începe azi, 6 
aprilie, și durează oînâ la 22 apri
lie (inclusiv) — oferă elevilor din 
întreaga țară un binemeritat prilej 
de odihnă și recreație, dar și de 
participare la îndeletniciri de larg 
interes cetățenesc.

Din bogatul său program semna
lăm ca o primă si semnificativa 
notă dominantă inițierea de către 
conducerile școlilor — cu sprijinul 
inspectoratelor școlare județene, al 
comitetelor județene U.T.C. și al 
consiliilor județene ale Organiza
ției pionierilor — a unor acțiuni 
educative tinerești de masă, cu 
prioritate in aer liber, în mijlocul 
naturii. Astfel, numeroși elevj iși 
vor petrece o parte a vacanței in 
tabere organizate in pitorești sta
țiuni montane, imbinind odihna cu 
practicarea sportului. Alții vor 
participa la excursii și expediții 
.școlare, pentru cunoașterea monu
mentelor și locurilor istorice din 
ținuturile natale, a unor importan
te obiective economice și social- 
culturale realizate de poporul nos
tru in anii socialismului.

Continuînd cu hărnicie o acțiune 
devenită tradițională — ..Săptămî- 
na primăverii" — cei aproape 2 mi
lioane de pionieri ai țării vor pâr
tie na la plantări de pomi fructiferi 
și ornamentali, la sădirea florilor și 
îngrijirea spațiilor verzi, la activi
tăți pe terenurile experimentale și 
in microcooperativele școlare, la 
înfrumusețarea școlilor, amenaja
rea și întreținerea bazelor sporti
ve. Elevi, din licee și școli profe
sionale vor fi prezenți la acțiuni
le de muncă patriotică pe diferite 
șantiere locale, la plantările de 
pomi si la lucrările din campania 
agricolă de primăvară, oriunde en
tuziasmul și indemînarea vor fi 
solicitate în realizarea unor lucrări 
de interes obștesc.

Un alt capitol de preocupări pen
tru zilele vacanței, nu mal puțin 
atractiv; 11 reprezintă competițiile 
cultural-artistice-sportive ale celor 
mai talentați elevi. Astfel, faza re
publicană a Festivalului cultural- 
artiS'ic al pionierilor și școlarilor 
programează trecerea în revistă, in

cinci centre din țară — Tg. Mure? 
(7-8 aprilie). Deva (9-10 aprilie). 
Pitești (11-12 aprilie), Buzău (U-lo 
aprilie), Roman (16-17 aprilie) — a 
culor mai reprezentative formații 
școlare corale, instrumentale, de 
dansuri, folclorice, cuprinzi nd pes
te 10 000 de elevi. întreceri sporti
ve dotate cu „Cupa primăverii" 
sau „Cupa 1 Mai" (la atletism, vo
lei. baschet, fotbal, handbal, tenis 
etc.), crosuri, activități de pregătire 
pentru apărarea patriei vor reuni 
la start un mare număr de elevi de 
toate virstele. Tot în această pe
rioadă sint programate și etapele 
finale ale olimpiadelor de fizică și 
chimie (la Craiova), matematică 
(la Constanța), limba și literatura 
română (la Iași), limba maghiară 
(la Cluj) și limba germană (la Si
biu).Ca In fiecare vacanță, instituțiile 
de cultură și artă oferă elevilor un 
bogat program cultural-educativ, 
organizează spectacole cinemato
grafice. teatrale, diferite manifes
tări menite să îmbogățească ori
zontul de cunoștințe, să contribuie 
la educația comunistă, patri&ticâ a 
tineretului. Din suita acestora vor 
face parte dezbateri, informări po-‘ 
litice. expuneri, intiiniri cu perso
nalități ale vieții noastre politice, 
științifice și culturale, consacrate 
cunoașterii de către tineretul școlar 
a principalelor aspecte ale politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, a realizărilor isto
rice înfăptuite de poporul nostrum 
edificarea socialistă a patriei. 
Menționăm, in același cadru, si ini
țiativa întreprinderii cinematogra
fice a municipiului București care 
organizează — intre 7 și 19 apri
lie in colaborare cu Muzeul de isto
rie al republicii — spectacole ci
nematografice în sala de vizionare 
a muzeului, urmate de discuții și 
vizitatea sălilor cu exponate refe
ritoare la epoca sau momentul is
toric evocat pe ecran.

în perspectiv^ unu! atlt de bogat 
program de manifestări atrăgă
toare și interesante, cele două săp- 
tămini de vacanță se anunță a fi 
cu adevărat recreative și reconfor
tante.

Florica DINULESCU
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„ROMANIA-FILM“ prezintă: '

„TRĂIND ÎN LIBERTATE" i

Un mare romantic al muzicii

DEVA: Expoziție permanentă de artă populară

Muzeul din Deva oferă vizitatorilor 
din ’ară și de peste hotare o intere
santă expoziție permanentă de artă 
populară, care cuprinde țoBături. cu
sături. costume naționale, repre
zentative pentru zonele etnografice 
ale județului Hunedoara.

Vernisajul expoziției a avut loc joi 
dupâ-amiază, cu prilejul încheierii 
primei etape a concursului cultural- 
artistic „Ștafeta folclorică", desfășu
rat. in lunile de iarnă, in toate co
munele și centrele industriale ale 
județului.

Ieri seara, la Casa prieteniei ro- 
mâno-sovietice a avut loc o mani
festare dedicată memoriei compo
zitorului și pianistului rus Serghei 
Rahmaninov. de la a cărui naștere 
se împlinesc 100 de ani. La începu
tul festivității muzicologul Gheor
ghe Firea a prezentat opera și acti
vitatea marelui muzician rus. în 
continuare, tineri soliști au inter
pretat pagini din literatura came
rală a compozitorului sărbătorit.

...Acum 100 de ani. in ținutul 
Novgorodului, într-o 
primăvară aspră, se 
năștea Serghei Rahma
ninov. Talentul muzical 
nu a fost greu de des
coperit : erau evidente 
înclinațiile sale și pri
mele ore de muzică au 
fost grăitoare. 11 găsim, 
la virsta de numai 9 
ani, la clasa preparatoare a Con
servatorului din Petersburg ; apoi, 
cițlva ani mai tirz’u, la Moscova, 
sub îndrumarea unui vestit peda
gog al timpului, Zverev.

Un tinăr muzician de puternic 
talent începe suișul spre marea 
artă. Studiază clasicii, 11 simte foar
te aproape, de gindurile, de felul 
său de a se exprima, pe Ceaikovski. 
La absolvire, i se decernează Ma
rea medalie de aur a Conservato
rului din Moscova.

Rahmaninov iși dezvăluie tempe
ramentul romantic. Piesele pentru 
pian, „Trio elegiac", la moartea lui 
Ceaikovski, romanțele sale sint 
grăitoare. La 27 de ani avea deja in 
palmaresul artistic numeroase tur
nee, concerte la Londra, încheiate 
cu răsunător succes, colaborarea cu 
celebrul Șallapin. Flecare anotimp 
însenina cel puțin o lucrare. Așa 
iau naștere : Concertul nr. 2 pentru

pian și orchestră, operele intr-un 
act : „Cavalerul avar" și „Frances
ca da Rimini", apoi Preludiile pen
tru pian. Simfonia a Il-a.

In 1917, Rahmaninov dirijează la 
Teatrul Mare din Petrograd piesele 
sale „Stinca", „Insula morților", 
„Clopotele". Publicul il aplaudă fre
netic. în același an, prezintă la 
Moscova 9 tablouri simfonice al că
ror final este conceput intr-un ma- 
jestuos major. Concertul său devi
ne astfel o pledoarie pentru încre

Centenarul Rahmaninov

dere in forța nestăvilită a celor 
mulți, pentru izbinda cauzei drepte.

Va întreprinde lungi turnee in 
lume, prin țările scandinave, in A- 
merica, dedicindu-se exclusiv acti
vității concertistice. Tirziu, după 
ce-și sărbătorește jumătate de veac, 
va scrie cel dc-al patrulea Concert 
pentru pian, celebra Rapsodie pe 
o temă de Paganini, Simfonia a 
IlI-a, Dansurile simfonice.

Cind Ceaikovski a încetat din 
viață, Rahmaninov era considerat 
un tinăr muzician de mare viitor, 
continuator de nădejde al tradiției 
școlii naționale ruse. îi răsfoim pa
ginile și descoperim vibrația com
pozițiilor sale, il descoperim pe ro
manticul Rahmaninov care a .știut 
6ă exprime atit de sensibil melan
colia, să-șl învăluie opera intr-un 
lirism pătrunzător. Rahmaninov — 
care se stingea din'viață in 1943. In 
California — nu a trădat niciodată

melodia — cintul generos, roman
tic, specific muzicii ruse — pe care 
o considera temelia artei sunetelor. 
Pianist de mare anvergură, dirijor, 
compozitor, el a pledat pentru latu
ra afectivă a muzicii, pentru vir
tuozitate și strălucire.

Am ascultat în concertul prezen
tat Ia Casa prieteniei româno-sovie- 
tice — una din manifestările muzi
cale dedicate memoriei marelui ro
mantic rus, care se află printre 
sărbătoriții Consiliului Mondial al 

Păcii și ai UNESCO 
clin acest an — Preludii 
pentru pian în interpre
tarea Lilianei Rădulescu, 
celebre romanțe cintate 
de Adina Iurașcu, o a- 
rie din opera „Aleko", 
susținută de Dan Zan- 
cu, „Vocaliza" pentru 
oboi — solo Gh. P. Ange- 

lescu, și fragmente din „Trio ele
giac" pentru pian și vioară, violon
cel in tălmăcirea trio-ului Iliescu.

Un program edificator. Fiecare 
opus a vorbit grăitor de romanti
cul Rahmaninov. de patetismul a- 
cestui mare artist In a cărui operă 
vibrează puternic nostalgia, visa
rea, speranța.

Smaranda OȚEANU
★

împlinirea unui secol de la naș
terea lui Serghei Rahmaninov a 
fost marcată și la Cluj, unde a a- 
vut loc. ieri seara, o manifestare 
in cadrul căreia Drof. univ. dr. 
Romeo Ghircoiașlu. vicepreședinte 
al Uniunii compozitorilor, rectorul 
Conservatorului ..Gheorghe Dlma" 
din localitate, a evocat viata și o- 
pera marelui muzician. Artiști clu
jeni au susținut, apoi, un recital.

în anii culturii «o- 
ciulisie, studiile emi
nesciene au înregis
trat un nou avlnt. Mo
numentalei ediții cri
tice de Opere, sub în
grijirea lui l’crpvssi- 
clus (voi. 1-I1I, 101)9- 
1944), 1 s-au adaos texte 
noi, in mure parte 
inedite (vol. IV-VL, 
1952-1963), inchelndu- 
se insă numai des
humarea liricii șl a 
literaturii populare în 
versuri și pruză. Poe
zia și proza literară a 
genialului poet au fost 
difuzate neîncetat, fie 
in tiraje de masu, fie 
in ediții critice, care 
au contribuit la o mal 
bună cunoaștere a ge
nezei și semnificației 
mesajului eminescian. 
Acesta a trecut hota
rele, într-un număr 
impresionant de tăl
măciri, datorita unor 
nume de mare pres
tigiu. Poezia Iul Emi- 
nescu este cunoscută 
în lumea întreaga ca 
una din culmile liris
mului universal și ca 
expresie supremă a 
geniului creator ro
mânesc. Acestei faime 
mereu ascendente îi 
corespunde firește 
creșterea interesului 
cercetătorilor știin
țifici pentru caracte
rul deschis al operei 
eminesciene.

Un recent eveni
ment cultural -de acest 
ordin este apariția, în 
condiții grafice ex
cepționale, în Editura 
Emtnescu, sub îngriji
rea lui Marin Bucur, 
a primului volum din 
Caietele Mihai Emi
nescu.

Un sumar bogat ur
mează după scurtul 
Cuvint înainte, in care 
inițiatorul definește 
scopul și metoda caie
telor, inspirate de „o 
veche și iiisisfen.'ii 
îndatorire patriotică și 
culturală a noastră 
pentru Poetul națio
nal". De la numele 
de prestigiu al mare
lui lingvist Sextll Puș- 
cariu, din care se pu
blică puțin cunoscuta 
cercetare despre Eu
fonia eminesciană, sau 
al academicianului 
Iorgu Iordan, care-și 
împărtășește primele 
„întilniri" cu Emi
nescu, urmîi.d cu în
cercați eminescu.;-gi ca 
D. Murărașu, Atiguș- 
tln Z, .X. Pop și din
tre cei străini L. Gâl- 
di, cu bioliografl, lin
gviști, esteticieni, cri
tici și istoriei literari 
și încheind cu ultimul 
urmaș in linie mas
culina, Gheorghe Ma
tei Eminescu, care g’.o- 
scază despre Ieri și 
azi, in destinul ope
rei eminesciene, t.’ue 
specialitățile și toate 
generațiile sînt repre
zentate în acest se
lectiv caiet de studii 
și cercetări. Fiul că
pitanului Matei Emi
nescu remarcă cu în
dreptățită etn «ție că 
pina la vîrsta de 48 
de ani ne a fost in
vitat decît o singură 
dată la o manifestare 
legată de comemora
rea lui Eminescu, dar 
de la acea vîrsta în
coace la „peste patru 
sute" de asemenea 
festivități din anii pu
terii populare. Matei 
Eminescu, ne spune 
domnia sa, iubea mai 
ales poezia filosofică 
a lui Mihai și cu deo
sebire Melancolie (care 
nu se exclude a- 
cesteia, dar nici nu I 
se încadrează deplin), 
tulburător semn al 
unei structuri sufle
tești congenere. „In
teresul pe care il ma
nifestă astăzi masele 
largi. — mai observă 
Gheorghe Matei Emi
nescu — pentru tot 
ce se referă la viața 
și opera poetului con
trastează cu indiferen
ta de ieri". într-ade-

văr, clasicul Emine»- 
cu este astăzi cel mal 
citit In țara noastră 
dintre toți poeții ro- 
mftni. Fenomenul nu 
trebuie să ne surprin
dă, deoarece instinctul 
popular nu se înșeală 
niciodată, in recunoaș
terea exponentului 
său.

întiiul caiet emines
cian străbate, cu cele 
26 de titluri ale varia
tului său sumar, atît 
probleme de biogra
fie ale familiei Emi- 
novlci și ale genialului 
ei urmaș, cit și mal 
ales o mare varietate 
de aspecte ale operei, 
în „Cîteva întregiri 
biografice", neobosi
tul Augustin Z. N. Pop 
scotocește cu folos în 
arhivele risipite ate 
căminarului : cerce
tează Vnde-au învă
țat fraținii Emtnovici

NOTE DE

LECTURĂ

și deshumează din Ar
hivele Siatului din 
Iași numirea iul Mi
hai, la sfirșitul anului 
1374, într-o comisie 
pentru examenele se
mestriale ale Institu
tului Vasile Lupu din 
capitala Moldovei. Or
dinul era semnat, în 
calitate de „rector" al 
Universității, de Ște
fan Micle, s ițul poe
tul. Se mai pot spune 
lucruri noi si despre 
activitatea lui Mihai 
Eminescu ca director 
al Bibliotecii Centra
le din Iași ; Octav 
Păun publică intr-o 
suită de facsimile do
cumente recent des
coperite de Ion Suciu, 
tinăr cercetător de ia 
Arhivele Statului. în 
continuare George 
Muntean dă o «erie de 
impresionante docu
mente ulterioare mor- 
ț’.i lui Eminescu, în- 
cepînd cu un apel al 
Henrieltei către Titu 
Maiorescu, din ace
lași an cînd și Inima 
ei de soră martira a 
încetat să bată.

Maestrul Victor Ef- 
timlu obișnuia să spu
nă despre vechea 
noastră publicistica sl 
slabul ei ecou : „La 
noi și cele publicate 
in presă rămin ine- 
dite".

Cam așa s-a pe
trecut chiar cu mult 
cercetata activitate 
publicistică, ce e drept, 
fără semnătură, a lui 
f.iihai Eminescu la 
Timpul (1377—1883). 
Marin Bucur, cunos
cut pentru sagacita
tea cu care a des. o- 
perit urmele pașoptiș
tilor noștri relugiați, 
în presa pariziana a 
timpului, dâ de riadul 
acesta interesante da
te noi despre Debutul 
lui Eminescu la Tim
pul (pînă la serialul 
„icoane vechi și no
uă"). Iâtă cum descria 
proaspătul redactor al 
ziarului bucureștean 
incuria administrato
rilor capitalei : „A 
privi la o întunecime 
totală a soarelui sau 
a lunii este o petre
cere ; a te rătăci insă 
noaptea prin întune
cimea totală a Bucu
reștilor, a da in gropi 
șl a te lovi cu capul 
in ziduri, este aseme
nea o petrecere, pe 
care se pare a ne fi 
păstrat-o cu părinteas
că îngrijire primăria 
noastră. Intr-adevăr, 
frumoasă iluminare cu 
gaz avem acuma. Lu

mea nu mai există 
decit numai pentru 
Podul-Mouoșoalei. Aici 
tot mai licărește, din 
ce In ce mol palidd, 
cite-o lumină de feli
nar asemenea unei 
speranțe, aproape a 
se pierde. încolo, „las- 
clate ogni speranța", 
încolo se-ncepe In
ternul lui Dante. Pa
sajul Primăriei, bogat 
In gropi, șanțuri și 
Plevne improvizate, 
formațiuni geologice 
din epoca terțiară, e- 
lemente hidrografice 
perfide, (n care alu
necă picioarele celor 
muritori, coboare-se a- 
ceștia din neamul bi- 
man, coboară-se din 
cel mai fericit al qua- 
drupedelor. Din cind în 
cînd cite o trăsură, cu 
juga quadrupedanle 
put rom sonjtu quatit 
ungula cuffipum, înco
lo, prfn depărtatele 
mahalale, încercări 
modeste de muzică 
clasică din partea ci- 
nilor, cari după cum 
se știe, trăiesc sub re
gimul unei deosebite 
circulare a prefectului 
de poliție.

Mult va mal repeta 
acest „misticism ga- 
zos“ al primăriei ?".

Teribilul text, de o 
ironie ucigătoare, al 
unui poet și al unui 
umanist, care citează 
binecunoscutei vers 
vlrglllan, pentru vir
tuțile sale onomato
peice, imitînd tropăi
tul cailor, se intitu
lează întunecime to
tală și este, cum atit 
de just comentează 
Marin Bucur, „o d a- 
tribă contra lui C. A. 
Rosetti, autor al ordo
nanțelor privind miș
carea cîinilor prin Ca
pi'a'.ă șl al formulei 
Plevna internă.

Pas cu pas, agerui 
detectiv literar des
coperă urmele celui 
ce avea, de la primele 
lui rinduri din Timpu-h 
să se afirme ca un ga
zetar de geniu.

Luceafărul lui Emi
nescu, „simfonica" lui, 
sau „eufonia", sînt cer
cetate, in cuprinsul a- 
celuiași volum, de 
Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga, titulara ca
tedrei Mihai Emi
nescu de la Uni
versitatea din Bucu
rești, de es;et?.-ianul 
Edgar Papu și de lin
gvistul Sextil Pușcariu, 
limba și oralitatea el, 
de lingviștii G. îvâ- 
nescu și G. I. Tohă- 
neanu, iar alți doi 
lingviști, Flora Șuteu 
și Victor G. Velcules- 
( U, studiază figurile de 
antiteză din Lucea
fărul prin analiza nu
merică la calculator. 
Cele mai noi metode 
lingvistice sînt așadar 
puse la contribuție 
pentru a elucida teh- 
n’ a poetului care a 
reflectat cel mai mult, 
la noi, asupra mijloa
celor de a da cuvîn- 
tului cît mai multe va
lori expresive. Fără 
a se folosi de o mași
nă de calcul, însăși 
Gheorghe Matei Emi
nescu a recurs la o 
numărătoare proprie, 
ca să descopere că în 
Luceafărul, în interval 
de nouă ani, Emines
cu „a făcut peste 6000 
de modificări sau in
tervenții de stil și ver
sificație".

La lumina eminente
lor contribuții, aduse 
de Caietele Mihai 
Eminescu, lecția Lu- 
Ccafarului poeziei 
noastre este aesigur 
una de lumină și de 
incandescență patri
otica, dar și de neega- 
la'.â muncă și conștiin
ță artistică. Ea rămîne 
pildă vie generațiilor 
tinere, eh-mate la mari 
înfăptuiri.

Șerban 
CIOCULESCU

FROIOCOL ROMANO-BUIGAR Di SCHIMBURI ARTISTICE
Joi a (ost aemnat la București 

protocolul de schimburi artistice pe 
anii 1973—1974 și preliminariile pe 
anul 1973 între Agenția română de 
impresariat artistic — ARIA și Agen
ția bulgară artistică „Sofiakoncert".

Protocolul prevede un bogat schimb 
de artiști și formații artistice între 
cele două țări. Printre artiștii ro
mâni care vor întreprinde anul aces
ta turnee in Bulgaria figurează bari
tonul Dan lordăchcscu, care va lua 
parte Ia Festivalul internațional de

la Varna, violonista Silvia Marcovicl, 
la Festivalul internațional de la So
fia, soprana Eugenia Moldoveanu, 
balerinii Ileana Iliescu și Marinei 
Ștefănescu, precum și Orchestra de 
cameră a Filarmonicii din Tg. Mu
reș. în cursul acestui an, țara noas
tră va fi vizitată de basul Nikolai 
Ghiuzelev. dirijorul Ruslan Raicev. 
tenorul Gheorghi Ciolakov, solista de 
muzică ușoară Lili Ivanova cu or
chestra sa, formația camerală „So
liștii din Sofia".
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Programul de dimineața

TN JURUL OREI 11,« : 
Transmisiune direct! de la 
plecarea președintelui Re
publicii Democratice Sudan 
— Gaalar Mohammed Nl- 
meirl, și a soției sale 
Buseina Nimeiri, care la in
vitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Xicolar 
Ceaușescu, șl a tovarâșel 
Elena Ceaușescu, a fâcut o 
vizita oficială in țara noas
tră. Programul de dimineață 
mai cuprinde: ..Muzică popu
lară". „Municipalitatea răs
punde bucureșteanului", ,.O 
viață pentru o Idee : dr. 
Ștefan S. Nlcolau". Ancheta 
TV „Catedra nu este amvon" 
și „Telejurnalul de prinz’z

După amiază : 
PROGRAMUL I

16.00—17.00 Teleșcoa’.ă.
17.30 Curs de limba engleză. Lec

ția a 47-a
18,00 Telex.
16,05 Tragerea Loto.
18.15 Cum vorbim.
18,35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.50 Tfe’.econferință de presă.
19.30 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. • Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20.00 Cintecul sâptăminll : „Tara 
mea cu viers de foc“ de 
Aurel Giroveanu. pe versuri 
de Hary Negnn. Interpretea
ză Luigi lonescu.

20.05 Studioul de poezie. ..Româ
nia revoluționară". Spectacol 
llterar-muzical evodnd anul 
1848. — Transmisiune directă 
de la Palatul Culturii din 
Iași.

30.50 Film artistic : ..Clipa de li
bertate" — producție a stu
diourilor cinematografice din 
B. P. Bulgaria.

22,00 24 de ore.
22.30 Eminesciana. Seară de ro

manțe cu Magda IanculeScu. 
Florentina Szatmari. X'.colae 
Secăreanu si Valentin Teo- 
dorlan.
PROGRAMUL n

jr.oo Telex.
13,05 Telecinematoca pentru tine

ret : „Legenda din tren" — 
producție a studiouri! r cine
matografice din R. P. Un
gară.

19.30 Telejurnal.
20.1)0 Avanpremiera.
30.05 Publicitate.
20.10 Ansamblul folcloric „Lioara" 

al Comitetului U.T.C. Oradea.
20,40 Revista economică TV.
21.10 Simfonia I de J. Brahms. 

Interpretează orchestra Fi
larmonicii „George Enescu". 
Dirijor Ionel Perlea,

21.55 Film documentar : „Gindesc 
oare animalele ?“.

22,25 Cărți Și idei : • Noutăți edi
toriale : O carte în dezba
tere : „Epopeea energiei so
lare" de V. Eșanu : Cărți 
despre care se vorbește.

cinema
• Colier pentru Iubita mea : 
CENTRAL — 10; 12; 14: 16; 18; 20. 
o Valurile Dunării : LUMINA — 
9; 11,15.
a Ucidcți oaia neagră : LUMINA
— 13,30: IC; 18.30; 20,45.
O Țara sălbatică : SCALA — 8.30; 
11; 13,30; IC; 16.30; 21. BUCUREȘTI
— 0.30; 11: 13,30: 16; 16.30: 21.
e Nici un moment de plictiseală : 
LUCEAFĂRUL — 0.45: 11: 13.30; 
ic; 18,30: 21. FESTIVAL — 8.45; 
11.15: 13,30; 16; 18,30; 21.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.30.
• Povestea micului cocoșat : 
DOINA - îl; 13; 15.
a Cu miinile curate : DOINA — 
17.15; 20.
a Cowboy : CAPITOL - 0.30;
11; 13.30; 16; 12.30: 21. FEROVIAR
— 8.30; 11; 13.30: 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 6,45; 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.
o Fanfan la Tulipe : VIITORUL
— W. 15.30: 18.
a Iacov Bogomolov i VIITORUL
— 20,15.
• Pe aripile viatului s SALA PA
LATULUI — 13 (seria de bilete — 
4476), 19,45 (seria de bilete — 4470), 
PATRIA — 10; 14,30; 10,15.
a Atentatul : FAVORIT — 10;
12.30: 15,30; 18; 20.30, GLORIA — 
8.45: 11.15; 13.30; 16; 18,30: 20,45.
• Marile vacanțe : FERENTARI
— 15,30; 18.
A O anchetă dificilă : FEREN
TARI — 20.15, GIULEȘTI - 20.30.
• O floare șl doi grădinari t 
GlVLEȘTI - 10: 14.30; 17,30.
a Angelica șl sultanul : ARTA — 
io: 15,30; 1B.
a Clovnii : ARTA — 20,15.
a Insula misterioasă — i0: 12;
li. Străzile orașului — 16.30,
Noaptea saltimbancilor — 18,30:
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Genoveva de Brabant : MOȘI
LOR — 10; 15,30.
• Grăsuna ; MOȘILOR — 18; 20,15.
• Organizația : GRIVITA - 9;

11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30,
VOLG/\ - 9; 11,15: 13,30; 15,45: 
18.15; 20.30, FLAMURA - 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.

Lupul mărilor ; Răzbunarea ; 
NFRAȚIREA INTRE POPOARE
- 15,30: 19.
a Copilul sălbatic : MIORIȚA — 
B; 11.15; 13.30; 15.45; 16; 20,30.
a Fata caro vinde flori : Bu- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20.30.
a Alfred cel Marc : AURORA — 
8,45; 11; 13,15; 15.30; 18; 20,30. TO
MIS — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
a Petrecerea : POPULAR —
15,30; 18.
• Logodnica frumosului dragon : 
POPULAR — 20.15.
a Pe poteca nețărmuritei Iubiri : 
TIMPURI NOI — 0-^20,15 în con
tinuare.
• Zestrea : LIRA - 15,30: 18;
20,13.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude: DACIA — 8,30; 11; 
13,30: iu: 18,30; 20.45.
a Explozia : COTROCENI —
15,30; 1(1: 20.15.
• Drumul npro Vest t BUCEGT
- 15.30; 18; 20.30. DRUMUL SĂRII
- 15.30: 18: 20,15.

• Articolul 420 : VITAN — 10; 16.
• Salvarea : VITAN — 20.
• Marla Stuart : PACEA — 13,30; 
18; 20.30.
• Drum In penumbră t RAHOVA 
- 15,30; 18; 20,15.
• Adio, arme I : FLOREASCA — 
15,30; 19.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Vaclav 
Neumann (Cehoslovacia) — 20.
• Opera Română : Albert Herring 
— 19.
a Teatrul de operetă : Buzana — 
19,30.
■ Teatrul național „I. L. Cara- 
gîale" (sala Comedia) : Zodia 
Taurului — 20, (sala Studio) : Să 
nu-țl faci prăvălie cu scară — 20. 
S Teatrul de comedie : Buffalo

111 și Indienii — 20.

a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului 
— 20.
• Teatrul Mic ; Dragostea noas
tră — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
MagnerU) : Cei șase — 19,30. (sala 
Studio) : Sora cea mare — 20,
• Teatrul Ciulești ; Răzbunarea 
suflourulul — 19,30.
« Teatrul „Ion Creangft" : Nota 
zero la purtare — 10, Cele 12 luni 
ale anului — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 10, 
(sala din str. Academiei) : Un 
băiat Isteț șl un rege nătăfleț 
— 10.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 10.no.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilcscu" : Crizanteme mu
zicale — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flori alese — 19.30.
« Circul „București" : Frații Iul 
Flipper — spectacol cu delfin! — 
19,30.
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La Consiliul dc Miniștri a avut loc 
Joi semnarea Protocolului cu oriv-re 
la coordo------  ’

ROMANO POLONEZ

3

v* planurilor de dezvol
tare a economiilor naționale ale Re
publicii Socialiste România ai Repu
blicii, Populare Polone pe perioada 
J97f—1980 și in PCTWpeclivă.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Manca Mânescu. vl- 
ceproeedinte al Conflliulud de M- 
TvstTL președintele Comitetului < 
Stat al Planificării, iar din nari’ 
polonă de MteczysJaw Jaglclski. v 
copreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comisiei de Pla
nificare.

La semnare au participat Ion 
Bucur, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării. Henryk Ki- 
s <4. vicepreședinte al Comisiei de 
Planificare dm R P. Polonă, consi
lieri ?i experți din cele două țări.

A fost prezent Jaromir Ochedusz-

Noi tipuri de mașini agricole
Modernizarea și asimilare* 

de produse noi, competitive, 
constituie una din principalele 
preocupări ale colectivului de 
muncă de la Uzina de mașini 
agricole din Craiova. Numai in 
anul trecut aici 
10 noi mașini, 
tehnic 
prevăzut 
mașini agricole, 
produse 
mașinile de __ ,__ ,__
șyffrinte chimice prin centrifu
gai*. tăvălugul 
măWJtoarea univ< 
care au trecut cu bine probele

s-au asimilat 
iar în planul 

pe anul in cur< s-a 
asimilarea a încă 16 

Printre noile 
asimilate se numără 

împrăștiat îngră-

I inelar și se- 
•orsală purtată,

• SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportul în vacanța elevilor
Corespondențe din județe

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE 
GĂZDUITE DE ȚARA NOASTRĂ
14—22 aprilie la București 

ți Constanța : 
SĂPTAMÎNA RUGBIULUI

în organizarea federației noastre 
de specialitate, Bucureștiul va găz
dui intre 14 șt 22 aprilie o suită de 
meciuri internaționale de rugbi. Este 
vorba, mai întîi, de Turneul F.LR./1. 
pentru juniori. Ia care vor lua parte 
reprezentativele Franței. Spaniei, 
R.F. Germania. Cehoslovaciei, Maro
cului. Italiei, Poloniei și României. 
Meciurile se dispută in zilele de 18, 
20 și 22 aprilie pe stadioanele Giu- 
lești și Progresul. Finala turneului 
va avea loc duminică 22 aprilie, pe 
stadionul Dinamo, in cuplaj cu parti
da dintre echipele de seniori Româ
nia — Maroc con tind pentru „Cupa 
Națiunilor". Alte două întilniri sint 
prevăzute pentru simbătâ, 14 aprilie : 
România — Spania in cadrul „Cupei 
Națiunilor" Ga Constanța) și dumini
că 15 aprilie Selecționata armatei 
franceze — Steaua (București).

Din lotul de juniori (condus de 
antrenorii Ed. Denischi. N. Vizitiu și 
Tr. Doiciu) fac parte 23 de rugbiști, 
provenind din București (Clubul 
sportiv școlar Grivița roșie, S.S. 2, 
Olimpia, Energia. Rapid). Sibiu 
(Șoimii), Constanța (Farul). Suceava 
(C.S.M.). Lotul de seniori a fost în
credințat antrenorilor Titi Ionescu și 
Teodor Râdulescu. Lotul are la aceas
tă oră un efectiv de 24 de rugbiști 
din București (9), Constanța (5), Ti
mișoara (4), Iași (3). Petroșani (3).

In cîteva

..Cupa 
„Cupa

echipe,

CAMPIONATELE 
MONDIALE DE TENIS 

DE MASĂ
Ier’, in sala „Skenderija" din Sa

rajevo. au început întrecerile celei 
de’-a 32-a ediții a campionatelor 
mondiale de tenis de masă, compe
tiție la care participă 458 de jucători 
șî jycătoare din 65 de țări ale lumii. 
Pentru prima oară in istoria compe
tiției formațiile participante au fost 
repartizate in grupe de categorii va
lorice. urmînd ca trofeele „Cupa 
Corbillon" — la feminin și ___
Swaythling" — la masculin să Ce 
disputate numai de cite 14 echipe, 
împărțite in două grupe.

Iată primele rezultate înregistrate 
în ..Cupa Corbillon" : Grupa A : Un
garia — Indonezia 3—0 ; Japonia — 
U.R.S.S. 3—0 ; grupa B : R. P. Chi
neză — România 3—0 ; R.F. Germa
nia — Iugoslavia 3—0 ; Coreea de 
sud — România 3—0 ; R.P. Chine
ză — R.F. Germania 3—0 ; Suedia — 
Iugoslavia 3—2.

Echipa masculină a Românie’, care 
participă la întrecerile categoriei a 
II-a (grupa B), a întilnit in primul 
meci selecționata Singapore. Sporti
vii români au terminat învingători 
cu 5—0.

HOCHEI. UNDE SE VOR DIS
PUTA VIITOARELE CAMPIONA
TE MONDIALE. In cadrul lu
crărilor congresului Ligi: interna
ționale de hochei pe gheață s-a sta
bilit ca viitoarea ediție a campiona
tului mondial (grupa A) să aibă loc 
In 1974 la Helsinki (30 martie — 14 
aprilie). întrecerile pentru grupele 
,.B“ și „C“ vor fi găzduite de Iugo
slavi* și. respectiv. Franța. în 2nul 
1975 grupa ..A" a campionatului mon
dial se va desfășura in R.F. Germa
nia, iar grupa „B" in Japonia. Nu a 
fost Încă stabilită țara care va găzdui 
meciurile grupei ,.C".

★
Campionatul mondial de hochei pe 

gheață (grupa A) a programat aseară, 
ia Palatul sporturilor do la Lujniki, 
partida derbi dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei La capătul 
unui joc echilibrat, cu multe faze 
spectaculoase, hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 3—2 
(1—1. 1—0. 1—1). Intr-un alt joc. 
echipa Suediei a învins la limită, cu 
3 2 (0—1, 0—0, 3—1) formația Fin
landei

TENIS. CONCURSUL DE LA 
BARCELONA. Tenismanul român 
Ilie Nâstase a obținut două victorii 
in turneul internațional de la Barce
lona. In turul doi Ilie Nâstase l-a 
Învins cu 6—1. 6—3 pe francezul Go- 
ven iar in optimile de finală l-a eli
minat cu 7—5. 6—4 pe Barany (Un
garia). Alte rezultate din „optimi" : 
Orantes (Spania) — Bertolucci (Ita- 
ljaj 6—3. 7—5 ; Elschenbroich 
(R F.G.) — Ion Țiriac (România) 6—2. 
3—6. 7—5 ; Panatta (Italia) — Borg 
(Suedia) 2—6, 6—2, 6—1.

In proba de dublu bărbați (optimi

ko. ambasadorul R. P. Polone la 
Bucurau.

♦
Cu prilejul prezenței Jn tara noas

tră a tovarășului Mieezyslaw Ja- 
gidskl membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, președintele Comisiei dc 
Planificare, ambasadorul Poloniei la 
București a oferit joi o recepție.

★
Tn cursul aceleiași zile, oaspetele 

polonez a părăsit Capitala, indrep- 
tindu-se spre patrie.

IxT aeroport, el a fost condus de 
tovarășul Manea Mănescu, de allo 
persoane oficiale române, precum 
și de ambasadorul J. Ocheduszko 
și membri ai Ambasadei R. P. Po
lone.

(Agerpres)

practice șl se află acum in do
tarea multor unități agricole 
și stațiuni de mecanizare a 
agriculturii. Pentru lucrările 
din viticultură au fost asimi
late un nou tip de greblă pen
tru adunat coarde dc viță de 
vie, o tocătoare pentru coarde 
de viță de vie și un echipa
ment de administrat îngrășă
minte chimice. Deși 
remorcă basculantă 
(RȘA-1) are aceeași | 
ca cea veche, capacitatea ei de 
încărcare a sporit la 6 tone, cu 
două tone mai mult decit cealaltă.

l noua 
agricolă 
greutate

Box : CAMPIONII OLIMPICI 
STEVENSON Șl CORREA 

VOR LUPTA PE RINGUL 
BUCUREȘTEAN !

Competiția internațională de box 
„Centura de aur" se va desfășura 
intre 16 și 22 aprilie pe ringul Sălii 
sporturilor Floreasca din Capitală. La 
întreceri și-au anunțat participarea 
pugiliști din : Bulgaria, Cuba, Tur
cia. Ghana. Italia, Ungaria, Uganda, 
Olanda și Franța, care vor evolua 
alături de cei mai apreciați boxeri 
români. în total vor avea loc șapte 
reuniuni. Dacă timpul va permite, 
finalele programate la 22 aprilie se 
vor desfășura pe stadionul Repu
blicii.

în vederea acestui eveniment spor
tiv, la București a sosit redutabilul 
iot al Cubei, in frunte cu campionii 
olimpici Teofilo Stevenson (categ. 
grea) — care a fost declarat cel mai 
bun pugilist al ultimului turneu o- 
limpic — Emilio Correa (categ. se- 
mimiilocie) învingător al lui Kajdi. 
Din echipă mai fac parte Carillo, fi
nalist olimpic la categoria semigrea, 
Romero și Garbey.

Baschet: TURNEU 
INTERȚĂRI LA CLUJ

Selecționatele masculine de baschet 
ale Cubei. R.D. Germane, Olandei, 
Ungariei și României (două echipe) 
vor participa intre 11 și 15 aprilie 
la turneul internațional care se va 
disputa in Sala sporturilor din Cluj.

r î n d u r i
de finală), perechea Ion Țiriac (Ro
mânia). Estep (S.U.A.) a întrecut cu 
7—6, 6—7, 6—2 cuplul Lloyd, Ber
trand (S.U.A.).

FOTBAL. Selecționata de fotbal a 
Ungariei a susținut la Budapesta un 
meci dc verificare in compania for
mației iugoslave Voivodina Novi Sad. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 
3—3, după ce la pauză au condus 
oaspeții cu 2—1 !

★
Peste 15 000 de spectatori au ur

mărit la Bruxelles meciul amical de 
fotbal dintre echipa olandeză Ajax 
Amsterdam, deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni", și formația 
Anderlecht, una dintre fruntașele 
campionatului belgian. Scor final : 
2—2 (1—2).

(Urmare din pag. I) 

este ci tuși de puțin nouă și e, in 
principiu, bine cunoscută tuturor co
lor ce lucrează in domeniul muncii 
politice de masă. Problema princi
pală, criteriul practic al realizării a- 
oestui imperativ permanent este ca
pacitatea de a discerne ce este esen
țial, ce este principal pentru fiecare 
colectiv, in fiecare moment. Actua
litatea politico-socială este complexă, 
multilaterală, iar munca politică dă 
Intr-adevăr roade bogate tocmai in 
măsura in care propagandiștii, agi
tatorii știu să selecteze prioritățile, 
să cunoască și să dea răspuns în
trebărilor care preocupă colectivele 
respective, intr-un moment sau al
tul.

De pildă, este bine cunoscută sar
cina potrivit căreia activitatea politi- 
co-educatlvă trebuie să situeze in 
centrul preocupărilor problemele ri
dicate de efortul general pentru rea
lizarea și depășirea prevederilor pla
nului de stat pe acest an. ale înde
plinirii cincinalului înainte de ter
men. Și este, de asemenea, bine cu
noscut faptul că in diverse împreju
rări — la plenarele C.C. din noiem
brie 1972, din februarie-martie a.c. — 
conducerea partidului a precizat di
recțiile principale in care trebui® ac
ționat energic pentru înfăptuirea a- 
cestor obiective esențiale : folosirea 
deplină a capacităților de producție, 
ridicarea necontenită a productivită
ții muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, îmbunătăți
rea calității produselor, valorifica
rea superioară a materiilor prime și 
materialelor, înlăturarea oricăror for
me de risipă, creșterea eficienței 
fondurilor de investiții etc. Dar, in 
viața fiecărui colectiv aceste sarcini 
nu au, toate, aceeași pondere, nu se 
situează la același 
mult chiar, modul 
fiecăreia din ele 
ți at : sarcina (

numitor ; mai 
de abordare al 

• se pune diferen- 
general-valabilă a 

creșterii productivității muncii de-

Cronica zilei
SOSIREA TN CAPITALA 

A SECRETARULUI 
COMUNICAȚIILOR 

SI TRANSPORTURILOR 
DIN MEXIC

Joi dupA-amiazA n sosit în Capita
lă Eugenio Mendez, secnoinml co
municațiilor șl transporturilor din 
Mexic. Pe aeroportul Otopeni oaspe
tele a fost salutat de Octavian Gro
za, ministru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, șl 
Marin Mărolu, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor.

★

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Populare Bangladesh, dr. Kamal Hus
sain. pentru 
transmis cu 
funcție.

mesajul de felicitare 
prilejul numirii in

★
Joi dimineața, delegația Ministe

rului Sănătății Publice al Regatului 
Maroc, condusă de ministrul Abder- 
rahman Touhanl, care face o vizită 
in țara noastră, a avut o întrevedere 
cu ministrul sănătății, acad. Theodor 
Burghele.

Cu acest prilej au fost discittate 
probleme legate de organizarea să
nătății in cele două țări, precum și 
posibilitățile de colaborare in dome
niul asistenței medicale, aparaturii 
și produselor farmaceutice.

(Agerpres)

GALAȚI : Tncă din după-amiaza 
ultimei zile de scoală

GALAȚI (Corespondentul „Scin
teii". T. Oancea). — Șirul manifestă
rilor sportive care vor avea loc in 
perioada vacantei a debutat in jude
țul Galați incă din după-amiaza ul
timei zile de școală, 5 aprilie, cind 
in municipiul Galați, pe faleza de 
la Dunăre. 5 000 de elevi din școli
le generale, licee, școli profesionale 
și-au dat intilnire la „Crosul vacan
ței". cit și la o cursă ciclistă rezer
vată elevilor din școlile generale, 
licee, scoli profesionale, cu un număr 
de participanti de peste 400 de ti
neri.

Manifestările care figurează pea- 
genda sportivă a zilelor de vacanță 
a elevilor din județul Galati sint 
însă mult mai bogate. Astfel. în a- 
ceastă perioadă, in județul Galați 
vor avea loc etapa preliminară a 
„Crosului tineretului" in 14 centre 
(la care vor participa peste 10 000 de 
elevi și tineri), etapa primă a „Cu
pei tineretului de la sate", ediția de 
primăvară, cu participarea a 
18 000 de tineri elevi. Tot în 
vacanței, peste 1 600 de elevi 
participa la excursii de o zi 
două, precum și la drumeții.

peste 
zilele 

vor 
sau

NEAMȚ : Mii de copii la poalele 
Ceahlăului

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 
..Scinteii". Ion Manea). — In marea 
majoritate a școlilor din județul 
Neamț, primele trei zile ale vacan
ței de primăvară se anunță foarte 
bogate in activități sportive de masă. 
Pentru duminică, la Bicaz. spre 
exemplu, se organizează o competiție
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Extragerea I : Cat. 2 : 1.85 variante 
a 36 036 lei ; Cat. 3 : 8,30 a 8 032 lei ; 
Cat. 4 : 15,45 a 4 315 lei ; Cat. 5 : 
115,25 a 578 lei ; Cat. 6 : 197,80 a 337 
lei.

REPORT CATEGORIA I : 322 333 
lei.

Extragerea a Il-a : Cat. B : 2,85 va
riante a 25 155 lei ; Cat. C : 22 a 
3 259 lei ; Cat. D : 25,20 a 2 845 lei ; 
Cat. E : 34.30 a 2 090 lei ; Cat F : 
45.40 a 1 579 lei ; Cat. Z : 1 131,75 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 119 486 
lei.

pinde intr-un loc îndeosebi de 
folosirea intensivă a utilajelor, 
de disciplina tehnologică, in al
tul de întărirea disciplinei muncii, 
in altul de organizarea aprovizionă
rii etc. Or. munca politică își ya ■ 
spori cu atit mai mult eficiența cu 
cit fiecare propagandist, agitator își 
va pune și va răspunde corect la în
trebarea : „care este sarcina-cheie 
a locului de muncă astăzi, in aceste 

MUNCA POLITICO-EDUCATIVA
CONCRETA, LA OBIECT, LA ZI!

zile și in perspectiva apropiată ?“. 
„Care sint «punctele-critice» ale ac
tivității întreprinderii sau cooperati
vei agricole sau I.A.S.-ului, a căror 
importanță determinantă pentru rea
lizarea planului trebuie neintirziat 
explicată colectivului, pentru a mo
biliza in aceste direcții energiile 
fiecăruia. Întreg potențialul resurse
lor umane și materiale ?“ Numai 
printr-o asemenea prismă. Intr-un 
asemenea mod concret, diferențiat, 
legat de specificul locului și timpu
lui se va putea vorbi de o activi
tate politică efectiv legată de viață, 
de actualitate.

Legătura cu viața impune mtfncii 
politice de masă intervenția promptă, 
operativă, ori de cite ori apar in 
viața socială hotăriri sau măsuri de 
o importanță deosebită — pentru în
țelegerea lor clară, in vederea înde
plinirii stricte, riguroase.

Excelenței Sale
Domnului HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene
TUNIS

Am luat cunoștință cu deosebită mîhnîre de pierderile de vieți 
omenești provocate de inundațiile ce au loc în țara dumneavoastră. 
Adresez sincere condoleanțe Excelenței Voastre și întreaga noastră com
pasiune familiilor victimelor.

vremea
Ieri in țară: cerul a fost variabil, 

mal mult noros in sudul Banatului, 
Oltenia, jumătatea vestică a Munte
niei, unde au căzut ploi temporare. 
Local a mal plouat In Moldova și in 
sudul Transilvaniei. Izolat, In zona 
de munte s-a semnalat lapoviță și 
ninsoare. Vlntul a prezentat intensi
ficări in zona centrală și sudică a 
Moldovei, in Muntenia, Oltenia și in 
Carpații Meridionali. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila intre 7 gra
de la Bicleș și 19 grade la Hirșova. 
Izolat, Sn zona muntoasă s-a semna
lat ceață și chiciură. In București : 
cerul a fost schimbător, mai mult 
acoperit in cursul după-amiezii, clnd 
a plouat. Vintul a prezentat unele 
intensificări. Temperatura maximă a 
fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 aprilie. In țară: vreme schim
bătoare. Cerul va fi temporar noros. 
Se vor semnala ploi locale la începu- 

atractivă, rezervată unui număr de 
peste 1 000 elevi din întregul județ, 
care se vor întrece în „Cupa arcași
lor", la probele de tras la țintă, arc 
simplu și cu armă cu aer comprimat. 
De asemenea, la poalele muntelui 
Ceahlău va avea loc o întrecere de 
gimnastică, intitulată sugestiv „Gra
ție și armonic", cu participarea tu
turor formațiilor de gimnastică ale 
școlilor din județul Neamț. Tot la 
Bicaz vor avea loc concursuri de 
carturi, ștafete aplicative și întreceri 
cu ambarcațiuni nautice pe lacul pio
nierilor din localitate.

Din inițiativa^ Casei pionierilor din 
Piatra Neamț, pe tot timpul vacan
tei poiana „Trei căldări" de pe mun
tele Cozla va fl transformată Intr-o 
adevărată tabără sportivă, unde ele
vii din municipiu se vor întrece la 
volei, concursuri de orientare turisti
că. t/rintă, box, cros in circuit și al
tele.

ARGEȘ : Atletismul in centrul 
atenției

PITEȘTI (Corespondentul ..Scin- 
teii“, Gh. Cirstca). — In zilele de 6 
și 7 aprilie, la Cîmpuhmg Muscel 
va avea loc o acțiune de selecție a 
talentelor în atletism din toate șco
lile generale ale județului. 800 de 
elevi preselecționați vor participa la 
îndeplinirea unor serii de teste 
stabilite de direcția liceului de atle
tism din oraș. O comisie formată 
drn cadre didactice ale liceului, spe
cialiști de la consiliul județean pen
tru educație fizică și sport, precum 
și de la federația de atletism va 
aprecia perspectivele atletice ale șco
larilor în scopul promovării celor 
mai dotați dintre cei 800 in cadrul 
liceului din Cimpulung.

PREMII SUPLIMENTARE : Cat. 
G : 1.40 autoturisme ,.Skoda S 100" 
(53 790 lei) ; Cat. H : 7,90 excursii 
Turcia (2 locuri) 7 000 lei ; Cat. I : 
17,35 excursii Turcia 1 Ioc (3 500 lei) ; 
Cat. J : 65,95 variante a 1 000 lei ; 
Cat. K : 99,75 a 500 lei.

PREMII SPECIALE : Cat. M : 1,30 
autoturisme . „Dacia 1 300" (70 000
lei) : N : 5,60 autoturisme „Skoda
S 100" (53 790 lei) ; Q : 14,30 excursii 
Turcia 2 locuri (7 000 lei) ; P : 19,93 
excursii Turcia 1 loc (3 500 lei) ; R : 
23,65 variante a 1 000 lei ; S : 23.80 
variante a 500 lei ; T : 2 220,25 va
riante a 60 lei.

In acest sens, se cuvine depusă o 
susținută activitate de explicare și 
aprofundare a rațiunilor care stau la 
baza noilor măsuri stabilite de re
centa plenară a C.C. al partidului 
în vederea îmbunătățirii în con
tinuare a activității organelor 
centrale ale administrației de stat, a 
centralelor și unităților economice șl 
sociale. Este bine cunoscut lan
țul că avem o economie di

namică, orientată spre obiective in
tr-adevăr grandioase, a căror înde
plinire cere o organizare funcțională, 
suplă, a structurilor economice. De 
aceea se cere muncii politice de masă 
să lămurească in mod convingător că 
este interesul vital, fundamental al 
întregului popor să se asigure reali
zarea unor forme și structuri de 
conducere operative, cu un înalt 
grad de funcționalitate, simple și 
eficiente, cu sarcini și responsabili
tăți bine delimitate și rațional fixa
te, cu mai puține trepte ierarhice, 
să se înlăture sursele de birocratism, 
tergiversare și formularlstică inutilă. 
Și in această privință pornind de 
la realitățile concrete din între
prinderi — unde, după cum este 
bine cunoscut, se resimte lipsa 
unor specialiști care să asigure o 
Îndrumare tehnică superioară In 
toate cele trei schimburi, folosirea

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

tul intervalului In sudul țării, apoi in 
nord-vest. Vint potrivit Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprins® intre minus 2 și plus 8 gra
de, Iar maximele intre 9 și 19 grade. 
In București : vreme schimbătoare. 
Cerul va fi temporar noros, favora
bil ploii la începutul Intervalului. 
Vint potrivit. Temperatura in crește
re.

Pregătiri pentru 
sezonul estival

BACAU
BACAU (Corespondentul 

„Scinteii", Gh. Baltă). Turiștii 
care vor poposi in acest an pe 
meleagurile județului Bacău
vor putea fi oaspeții noilor
complexe turistice ale coopera
ției dc consum. Unul dintre 
cestea, a cărui construcție 
apropie de sfirșit, se află 
Măgura, localitate situată în 
propierea Bacăului, Așezat

a- 
se 
la 
a- 

-------------------- ------ pe 
un deal, intr-o pădure de sal- 
cimi, noul complex va dispune 
de spații de cazare, restaurant 
cu terasă, braserie, locuri de 
parcare. Un complex asemănă
tor se înalță pe Valea Uzului. 
Aici, In cadrul de o rară fru
musețe de la poalele Ciucului, 
turiștii vor găsi spații de caza
re, unități de alimentație publi
că, o bază sportivă șl un bazin 
de înot.

Din planul turistic al uniunii 
județene a cooperației de con
sum am reținut că in acest an 
va mai fi construit șl dat în fo
losință un han turistic in co
muna Răcăciuni. pe șoseaua 
Adjud-Bacău. Vor fi amenaja
te, totodată, cabane turistice la 
Scutaru, lingă mănăstirea Ca- 
șin, la Agăș, Ghimeș-Palanca 
și în alte locuri pitorești de pe 
văile Trotușului. Bistriței, Taz- 
lăului și Oituzului.

CLUJ
CLUJ (Corespondentul „Scîn- 

teii", Alexandru Murcșan). Co
operația de consum dispune 
in județul Cluj de peste 300 u- 
nități de alimentație publică : 
restaurante,-birturi, bufete, ca
bane, microcomplexe alimen
tare etc. Toate unitățile 
IJECOOP-Cluj, situate pe 
traseele turistice, fac intense 
pregătiri pentru noul sezon es
tival, pregătiri care vizează o 
mai bună aprovizionare, meniuri 
variate, cazare corespunzătoare. 
In afară dc orașul Cluj, în ju
deț cooperația de consum a a- 
menajat locuri ideale de popas 
pentru turiști. La Huedin, de 
exemplu, a fost modernizată o 
plăcintărie cu specific local, iar 
la numai cițiva kilometri de aici 
se află terasa „Izvorul Crișului", 
amplasată intr-un decor pito
resc. Tot aici s-a amenajat un 
camping care asigură cazarea, 
in condiții dintre cele mai bune, 
pentru 48 de persoane. In pădu
rea Căpuș se pregătește deschi
derea unei noi unități turistice, 
care va dispune de sală de mese, 
terasă și căsuțe-camping. Pe 
malul Arieșulul, in comuna 
Luncanl, a fost amplasat „Ha
nul pescarilor", o unitate mo
dernă, specializată in mlncăruri 
de pește proaspăt.

In afară de unitățile de pe 
principalele artere turistice, 

. oaspeții mai pot poposi la o 
cabană originală, in stil gotic, 
construită recent la Cheile Ba
ciului, lingă Cluj, in mijlocul 
pădurii. In apropierea cabanei 
a fost amplasat un camping.

cu randament maxim a mașinilor și 
instalațiilor moderne, respectarea e- 
xemplară a disciplinei tehnologice 
— de la necesitatea eliminării caren
țelor manifestate în toate aceste pri
vințe, propagandiștii, agitatorii au 
datoria să explice importanța trecerii 
unui număr de cadre, de specialiști 
cu inaltă calificare in activități direct 
productive. In lumina problemelor și 
sarcinilor practice, specifice, cu care

6int confruntate colectivele întreprin
derilor se cer înfățișate consecințele 
deosebit de favorabile ce le vor avea 
aceste măsuri pentru promovarea 
tehnicii moderne, îmbunătățirea or
ganizării, perfecționarea tehnologi
ilor de fabricație, ridicarea calității 
produselor etc., factori esențiali pen
tru creșterea eficienței activității e- 
conomice a Întreprinderilor și cen
tralelor industriale și, ca atare, pen
tru sporirea mai rapidă a venitului 
național — suportul trainic și sigur 
al ridicării continue a nivelului de 
trai al poporului.

Destinatarul muncii politice este 
omul, iar obiectivul ei — făurirea, 
dezvoltarea și generalizarea conștiin
ței socialiste, realizarea unei socie
tăți ai cărei membri să se caracte
rizeze prin atitudine și comportare 
comunistă. Așa cum este cunos
cut, in ultimii ani, cu deosa-

viața internațională

Cuvintarea președintelui I. B. Tito 
la încheierea vizitei in R. S. Serbia

BELGRAD 5 (Agerpres). — Agen
ția Taniug informează că președin
tele Iosip Broz Tito și-a încheiat, la 
4 aprilie, vizita întreprinsă, timp de 
două zile, in unele localități din R.S. 
Serbia. La Svetozarcvo, președin
tele Tito a avut o Intilnire cu activul 
politico-economic. în cuvintarea 
rostită la această intilnire, președin
tele a subliniat satisfacția prilejuită 
de realizările obținute in Republica 
Serbia, care il fac să fie ootimiftt 
in ce privește situația internă din 
țară. „Pot să afirm că e-au obținut 
rezultate importante, comparativ "cu 
situația existentă in urmă cu cițiva 
ani tn local iităț ilie vizitate" — a ară
tat președintele — adăugind câ. ve 
de altă parte, a constatat că s-a În
mulțit si numărul problemelor do 
rezolvat

Clasa muncitoare, a continuat Iosip 
Broz Tito. a acceptat cu mare însu
flețire amendamentele la Constituție, 
dar, in momentul de față, trebuie să 
se procedeze la înfăptuirea acestor 
amendamente. In unele întreprinderi 
pe care le-am’ vizitat, am văzul câ 
s-a trecut in mod hotărit la reali
zarea acestor amendamente. Cind 
mă refer la ele — șl in curlnd va fl 
adoptată o nouă constituție — am în 
vedere faptul că amendamentele, res
pectiv Constituția, trebuie respecta
te. In acest context, va trebui să dăm 
sancțiuni, să adoptăm cele mai se
vere măsuri față de persoanele aflate 
in funcție de conducere și oare în
calcă Constituția.

Abordlnd apoi unele probleme eco
nomice, președintele Tito a arătat : 
Nu s-a mers in direcția dezvoltării 
bazei de materii prime necesare in
dustriei. S-a mers numai spre import. 
Am importat pină și cărămizi și 
poate mai importăm și astăzi. Fi
rește, nu dispunem de toate mate
riile prime, unele trebuie importate.

Sesiunea Adunării Populare
Supreme a R. P. D. Coreene

PHENIAN 5 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că, In pre
zența lui Kim Ir Sen. secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea și președinte al Republicii 
Populare Democrate Coreene, la 
Phenian au început, joi, lucrările 
celei de-a doua sesiuni a celei de-a 
cincea Adunări Populare Supreme. 
Potrivit agenției, pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni figurează următoa
rele puncte : încetarea amestecului 
străin in problemele interne coreene 
pentru accelerarea reunificării paș
nice șl independente a țării, intrarea 
in vigoare a obligativității școlii ge
nerale de 10 ani și a educației pre
școlare de un an, raport asupra în
deplinirii bugetului de stat pe 1972 
și bugetul de stat pe 1973 al R.P.D. 
Coreene.

In legătură cu prima problemă de 
pe agenda sesiunii, premierul Consi
liului Administrativ al R.P.D. Co
reene, Kim Ir, a prezentat un ra
port.

Făcînd o analiză a situației interne 
și externe, vorbitorul a arătat că a- 
ceasta a evoluat tot mai favorabil in 
direcția reunificării, aspirație a în
tregului popor. în această ordine de 
idei, el a subliniat qă trupele ameri
cane trebuie retrase din Coreea de 
sud, iar „Comisia O.N.U. pentru uni
ficarea și refacerea Coreei" trebuie

„Relansarea socială" - pe ordinea de zi 
a lucrărilor Parlamentului vest-european
LUXEMBURG 5 (Agerpres). — In 

prima zi a lucrărilor reuniunii Par
lamentului vest-european, care se 
desfășoară, incepind de miercuri, la 
Luxemburg, parlamentarii din țările 
membre ale Pieței comune au adop
tat o rezoluție cu privire la situația 
socială in țările membre 'ale comu
nității. Documentul apreciază că „re
lansarea socială" este mai necesară 
șt urgentă decit oricînd, dat fiind 
faptul că. In 1972, „șomajul, mai ales 
In rindurile tineretului, inflația și 
sporirea prețurilor s-au agravat, 
instanțele comunitare nedispunînd 
de mijloace suficiente pehtru com
baterea acestor fenomene".

bire după adoptarea de către 
partid a amplului program de 
educație comunistă, in țara noastră 
se desfășoară o vastă activitate pen
tru înrădăcinarea normelor eticii șî 
echității socialiste în întreaga viață 
socială. Aceasta constituie o arie de 
acțiune cu caracter permanent peai- 
tru propaganda și întreaga muncă 
politică de masă. Potrivit sarcinilor 
și obiectivelor complexe stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971, este necesar sâ se acționeze cu 
și mai multă energie pentru ca fie
care om al muncii, fiecare cetățean 
al țării să-și organizeze viața și 
munca de zi cu zi în spiritul norme
lor eticii și echității socialiste.

Se cuvine a fi subliniat faplul că 
activitatea educativă prezintă im
portanță nu numai pentru împlinirea 
personalității umane, ci și ca factor 
puternic de progres social, de accele
rare a dezvoltării economice a țârii. 
Să ne gindim ce intensificare a rit
murilor de dezvoltare ar cunoaște o 
societate în oare toți membrii săi ar 
manifesta o inaltă conștiinciozitate 
în muncă, netolerind nici o manifes
tare de chiul ; ar dovedi spirit exem
plar de disciplină, nelmpăcindu-se 
cu nici o manifestare de dezordine ; 
s-ar caracteriza prin cinste și co
rectitudine in toate împrejurările, 
prin maximă grijă față de bunurile 
materiale, neadmițînd nici o risipă. 
Tocmai acționînd asupra conștiinței, 
activitatea politică este chemată 
să explice cu cit mai grabnic am 
înainta pe Calea progresului și a bu
năstării, dacă pentru toți membrii 
societății munca sirguincioasâ, la 
nivelul maxim al energiei, capaci
tății șl priceperii s-ar impune fiecă
ruia ca îndatorire proprie $1 perma
nentă, dacă toți membrii societății ar 
manifesta maximă responsabilitate 
față de administrarea avuției so
ciale, față de modul în care sint 
cheltuite fondurile statului, dacă s-ar 
astupa toate canalele da obținere • 
unor venituri ilicite.

Dar In cazul in care planificarea 
noastră s-ar prezenta altfel, s-ar im
porta mult mal puțin decit oină a- 
cum. Arătind că este necesar să se a- 
chlzitioneze, totuși, unele licențe, să 
se folosească cele mal moderne cu
ceriri pe planul științei și tehnicii, 
vorbitorul s-a referit la necesitatea 
Înlăturării fenomenului de dublare 
sau trlpLare in producerea unor 
mărfuri, respectiv in construirea u- 
nor capacități de producție.

„Am să mă refer, acum, la un alt 
clement care m-a impresionat deștul 
de mult, a continuat Iosip Broz Tito. 
Este vorba de satisfacția prilejuită de 
faptul că la noi, in întreprinderi, e- 
xistă dorința de a se acționa cit mai 
unitar. M-am referit la unitatea care 
se bazează in prezent pe linia trasată 
de Scrisoare (Scrisoarea președinte
lui U.C.I. și a Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I. adresată anul tre
cut tuturor membrilor U.C.I.). pe li
nia generală a Uniunii Comuniștilor. 
O asemenea unitate prezintă o deose
bită importanță și ea trebuie să exis
te și In colectivele de muncă".

Referindu-se la unele modificări 
din conducerea republicilor iugoslave, 
președintele a spus : „Cunoașteți, de
sigur, cuvintarea mea la intilnirea cu 
conducerea din Serbia, in care m-am 
ridicat Împotriva liberalismului unor 
foști conducători. Nu a fost vorba a- 
colo numdi de liberalism, ci și de o 
orientare spre Apus, spre o democra
ție abstractă de tip burghez. Este 
clar că au trebuit să plece persoanele 
cu asemenea concepții".

Iosip Broz Tito a subliniat In În
cheiere : „Creăm o comunitate socia
listă in care clasa muncitoare nu are 
interese diferite. Interesele ei sint 
unitare in Întreaga Iugoslavie. Toate 
republicile se situează în comun pe 
o singură linie, linia generală a Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia". 1 

desființată. Kim Ir a trecut în re
vistă eforturile Partidului Muncii din 
Coreea și ale guvernului R.P.D. Co
reene întreprinse în direcția reuni
ficării patriei și propunerile concrete 
prezentate pentru îndepărtarea cit 
mai grabnică a cauzelor principale 
care împiedică desfășurarea pozitivă 
a dialogului Nord-Sud. El a arătat că 
propunerile Nordului urmăresc redu
cerea încordării și dispariția stării 
de confruntare între Nord și Sud, 
precum și încetarea cursei înarmări
lor. R.P.D. Coreeană dorește înche
ierea unui tratat de pace care să ga
ranteze realizarea acestor deziderate 
și faptul că Nordul și Sudul nu vor 
face uz de arme unul împotriva ce
luilalt, a spus vorbitorul.

Dar, a arătat Kim Ir. aceste pro
puneri nu au primit răspunsul aștep
tat din partea autorităților sud-co- 
reene, deoarece, deși s-a ajuns la un 
acord .de principiu intre Nord și Sud 
asupra realizării reunificării inde
pendente și pașnice, principala cauză 
care împiedică materializarea acor
dului — prezența, trupelor american» 
în Coreea de sud — persistă.

R.P.D. Coreeană — a arătat Kim Ir 
— ține larg deschisă ușa dialogului 
și este hotărită să facă tot posibilul 
pentru un final fructuos ai dialogului 
Nord-Sud.

Referitor la preconizatul program 
social, parlamentarii consideră că a- 
cesta ar trebui să cuprindă, ca prin
cipale puncte, asigurarea unei de
pline folosiri a forței de muncă, 
îmbunătățirea condițiilor de viață, a 
condițiilor de locuit, salariilor și ve
niturilor, aplicarea unei politici co
mune în domeniile pregătirii profe
sionale, în special a tinerilor, ame
liorarea normelor de protecție a 
muncii și coordonarea cercetărilor 
asupra cauzelor accidentelor de 
muncă etc. S-a insistat, de aseme
nea, ca in noul program să fie 
avutâ în vedere și problema egalită
ții in drepturi a femeilor cu băr
bații.

Adresindu-se omului, munca po
litică este eminamente o muncă cu 
oamenii, o muncă vie. Ceea ce se 
cere muncii politice este un contact 
mereu mai strins cu oamenii, sensi
bilitate permanentă față de preocu
pările și problemele lor, con
comitent cu folosirea din plin a a- 
celor mijloace, pîrghii și instrumente 
de natură să acționeze direct, să 
influențeze cit mai profund conștiin
țele. De aci stăruința cu care condu
cerea partidului subliniază necesita
tea desfășurării activității politice nu 
atit prin conferințe și expuneri de 
catedră, ci, în primul rind, prin mun
că de la om la om, prin convorbiri, 
discuții deschise, cu intrebări și răs
punsuri, prin angajarea permanentă 
a dialogului, prin schimbul de idei 
care să conducă la cristalizarea de 
concluzii, înțelese și însușite de toți. 
In definitiv, cine dacă nu munca po
litică a organizațiilor de partid tre
buie să dea răspuns oricăror între
bări, oricăror probleme care ce ridi
că in activitatea oamenilor muncii? 
De aceea, legătura vie cu oamenii, 
operativitatea, promptitudinea sint șl 
trebuie sâ fie atribute esențiale, in
separabile ale propagandei, ale mun
cii politice de masă.

Desigur, organele șl organizațiile 
de partid au planurile lor de învăță- 
mint, de expuneri, conferințe, con
vorbiri. Pentru ca întreaga această 
activitate să răspundă permanent 
preocupărilor oamenilor muncii’ este 
necesar ca planurile existente să nu 
fie fetișizate, ci primenite și îmbo
gățite cu teme și acțiuni noi ori de 
cite ori se simte nevoia. Realitățile 
vieții sint și trebuie să fie izvorul 
bogat și nesecat de inspirație al 
muncii politico-educative — pentru 
oa aceasta să aducă o contribuție me
reu sporită la înfăptuirea politicii 
partidului, Ia îndeplinirea mărețelor 
sarcini ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate In țara 
noastră.



viața internațională
CONSULTĂRILE MULTILATERALE

DE LA HELSINKI
Intervenții ale reprezentanților români
HELSINKI. — De la trimisul’ spe

cial aJ ..Scintcil", D. Tirvu). In șe
dința de joi. grupul do lucru al re
uniunii multilaterale de la Helsinki 
a trecut la examinarea capitolului 
al IV-lea al ordinii de zi — urmă
rile instituționale ale conferinței.

Reprezentantul României, amba
sadorul Valentin Lipatti. a prezen
tat punctul de vedere al delegației 
române referitor la constituirea unul 
organism consultativ pentru proble
mele securității și cooperării in 
Europa. F.l a arătat că. in concepția 
guvernului român, edificarea secu
rității și dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a cooperării in Europa 
constituie un proces amplu și în
delungat Constitu’rca unui organism 
consultativ, care să permită conti
nuarea. după prima conferință, a 
consultărilor și schimburilor de ve
deri intre toate statele europene, 
S.U.A. și Canada. și pregătirea 
viitoarelor conferințe și reuniuni gc- 
neral-europene apare dc aceea ca o 
necesitate stringenta.

Reprezentantul României a subli
niat necesitatea ca la baza funcțio
nării acestui organism dc consultare 
să fie pus principiul egalității in 
drepturi a tuturor statelor partici
pante, dreptul lor de a lua parte la 
toate activitățile desfășurate în acest 
cadru și adoptarea tuturor hotăriri- 
lor prin consens. Președinția și 
activitățile organismului consultativ 
ar urma să fie asigurate de către 
statele participante, potrivit prin
cipiului rotației.

Atribuțiile viitorului organism, 
care ar urma să fie stabilite la con
ferință, vor trebui să cuprindă, po
trivit părerii delegației române, e- 
xaminarea unor probleme stabilite 
de conferință, efectuarea de schim
buri de vederi și consultări in pro
bleme de interes comun, examina-

rea modului cum ac îndeplinesc ho- 
tăririle șl recomandările forumului 
pencral-european, pregătirea urmă
toarelor conferințe pentru securitate 
și cooperare in Europa șl a altor 
reuniuni in chestiuni de interes co
mun și, respectiv, îndeplinirea altor 
sarcini stabilite la conferință.

Intr-o ședință separată, grupul de 
lucru a dezbătut problemele coope
rării economice. In special aspectele 
privind dezvoltarea schimburilor co
merciale și a cooperării industriale.

In același timp, experți reprezen- 
tînd statele participante au continuat 
discuțiile referitoare la elaborarea 
principiilor care trebuie să guverneze 
relațiile interstatale in Europa. Lu- 
ind cuvintul, reprezentantul român 
R. Neagu a relevat importanța ce 
se acordă in cursul reuniunii formu
lării clare, precise și complete a a- 
cestor principii. In al doilea rind, în 
mod logic, se impune necesitatea 
prevederii obligației exprese din par
tea statelor participante de a res
pecta și aplica toate aceste principii, 
fără nici un fel de excepție, în re
lațiile lor reciproce, precum și hotă- 
rirea lor de a promova principiile 
respective in relațiile cu alte state 
din lume. De asemenea, apare nece
sitatea sublinierii faptului că aceste 
principii formează un tot unitar și • 
indivizibil și că ele trebuie să fie 
respectate pe deplin și in permanență 
de către toate statele participante. 
In acest sens, delegația română a 
prezentat o formulare concretă, in 
care iși găsește reflectarea atit teza 
indivizibilității principiilor, cit și a- 
ceea a aplicării acestor principii de 
către toate statele și fată de 
toate statele. Id^ea promovată 
de delegația română, care a făcut 
obiectul unui larg schimb de opinii, 
s-a bucurat de sprijin din partea re
prezentanților a numeroase state.

Deschiderea Congresului
opoziției portugheze
LISABONA 5 (Agerpres). — Cel de-al III-lea Congres al opoziției 

democratice portugheze șl-a început lucrările in localitatea Aveiro, in pre
zența a peste 2 000 de delegați, care vor examina, in principal, moda
litățile de realizare a unității opoziției, in perspectiva alegerilor legis
lative din octombrie a.c. din Portugalia.

în absența prof. Luiz Gomes, per
sonalitate republicană căreia guver
nul i-a interzis intrarea in Portu
galia, ședința inaugurală a congre
sului a fost prezidată 
Seica Neves. In discursul rostit cu 
acest prilej, __ _ U ..
altele, că 13 operațiunile militare pe 
care autoritățile portugheze Ie des
fășoară in coloniile africane parti
cipă, in prezent, peste 150 000 de 
soldați și ofițeri portughezi. Referin- 
du-se la urmările pe care le repre
zintă pentru Portugalia războiul 
desfășurat in Africa, vorbitorul a 
subliniat că, din 1961. anul declan
șării operațiunilor militare, peste

de Alvaro
Neves a arătat, intre

10 000 de portughezi și-au găsit 
moartea, iar alți 20 000 au fost ră
niți grav. Cheltuielile reclamate de 
desfășurarea războiului în coloniile 
africane, a declarat Alvaro Seica 
Neves, au reprezentat, numai in anul 
1971, 45 13 sută din bugetul țării, 
adică aproximativ 15 miliarde de 
escudos.

Potrivit agenției France Presse, cei 
care au luat cuvintul în prima zi a 
dezbaterilor au respins politica au
torităților de a adopta măsuri repre
sive împotriva opoziției șl a repre
zentanților săi, precum și împotriva 
studenților și organizațiilor acestora.

Reuniunea de la Quito
a miniștrilor latino-americani

ai energiei electrice și petrolului
QUTTO 5 (Agerpres). — Tn cursul 

celei dc-a doua zile a lucrărilor 
reuniunii consultative de la Quito a 
miniștrilor latino-amcricanl ai encr- ca- 

în 
ale

Aniversarea tratatului
sovieto-finlandez

o CUVINTĂR1LE ROSTITE 
LA HELSINKI 

DE N. PODGORNÎI 
Șl U. KEKKONEN

HELSINKI 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la adunarea festivă de la 
Helsinki consacrată aniversării tra
tatului sovieto-finlandez, Nikolai 
Podgornii, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a re
levat că există condiții pentru con
vocarea conferinței general-europepe 
chiar in lunile următoare. In pre
zent, a arătat el, se conturează tot 
mai clar acordul asupra faptului că 
securitatea in Europa trebuie să se 
bazeze pe principiile independenței, 
neamestecului in treburile interne, 
egalității in drepturi, inviolabilității 
frontierelor de stat, renunțării la fo
losirea forței. Se poate spune cu de
plină convingere — a declarat vor
bitorul — câ, dacă aceste principii 
vor fi recunoscute de conferința ge- 
neral-europeană, vor deveni norme 
de relații intre toate statele euro
pene, in Europa vâ triumfa o pace 
trainică și indelungată. se va aduce 
o contribuție considerabilă la însă
nătoșirea întregii situații internațio
nale.

Vorbitorul a opinat, totodată, că 
ar fi in avantajul păcii dacă ar fi 
creată o zonă neutră in nordul Eu
ropei.

Președintele Finlandei, Urho Kek
konen, a declarat, la rindul său, că 
Tratatul de prietenie semnat între 
Uniunea Sovietică și Finlanda, in 
1948, se bazează pe încredere, cola
borare constructivă intre state cu 
orinduiri sociale diferite. El a rele
vat avantajele care decurg pentru 
ambele țări din acest tratat, expri- 
mind, totodată, dorința de a dezvolta 
în permanență colaborarea sovieto- 
finlandeză.

giei electrice și petrolului, numeroși 
vorbitori s-au pronunțat pentru crea
rea unui organism regional, cu 
racter permanent, specializat 
problemele resurselor energetice 
continentului sud-american.

Vicepremierul cubanez Petro Miret 
Prieto — conducătorul delegației Re
publicii Cuba, invitată pentru prima 
dată să ia parte la lucrările acestei 
reuniuni specializate — a relevat 
hotărirca guvernului său de a de
pune eforturi, alături de celelalte 
guverne din zonă, în vederea reali
zării unei dezvoltări accelerate, ar
monioase și independente a indus
triei resurselor energetice șl miniere 
din economiile naționale ale statelor 
latino-amcrlcane. La rindul său. re
prezentantul chilian Roberto Diaz a 
subliniat necesitatea adoptării unor 
măsuri eficiente în apărarea resur
selor naturale alo țărilor respective, 
pentru limitarea 
ni 11 or străine in 
nale.

activității compa- 
economiile națio-

Noua alcătuire a
PARIS 5 (Agerpres). — Primul 

ministru Pierre Messmer a anunțat 
joi seara lista noului guvern fran
cez, alcătuită ca urmare a rezulta
telor alegerilor generale desfășurate 
Ia 4 și 11 martie. In funcția de 
ministru al afacerilor externe a fost 
numit Michel Jobert, consilier apro
piat in ultimii ani al președintelui 
Georges Pompidou. Jobert ii succede 
lui Maurice Schumann, care la re
centele alegeri și-a pierdut, după 
cum s-a anunțat, mandatul de 
deputat. Valery Giscard d’Estaing, 
liderul Partidului Republican Inde
pendent, iși păstrează portofoliul 
economiei și finanțelor, ca și Ray
mond Marcellin, membru al aceleiași 
formațiuni politice, care a rămas 
ministru al afacerilor interne. Ro
bert Galley, ministru al transportu
rilor in fostul cabinet, a fost numit

pentru dezarmare
GENEVA 5 — (Corespondență do 

la C. Vlad) : In cadrul Conferinței 
Comitetului pentru dezarmare, care 
Iși desfășoară lucrările la Palatul 
Națiunilor din Geneva, reprezentanții 
statelor membre ale comitetului ex
pun, în continuare, poziția guverne
lor lor față de problemele dezarmării.

Luînd cuvintul In ședința de marți, 
șeful delegației Braziliei, Ramiro 
Saraivo Guerreiro, a subliniat nece
sitatea participării tuturor statelor 
posesoare de arme nucleare la rezol
varea marilor probleme ale dezar
mării. Analizind activitatea Comite
tului de la Geneva, el a apreciat că 
rezultatele negocierilor de pină acum 
sint foarte modeste, sub așteptări.

Tn continuarea lucrărilor comite
tului, reprezentantul Olandei, Ro
senberg Polak, a făcut o scurtă de
clarație în legătură cu semnarea, in 
ziua de joi, a unui acord intre țările 
Europei occidentale membre ale 
Euratom (Belgia, R. F. Germania, 
Italia, Luxemburg, Olanda) și Agen
ția Internațională pentru Energia 
Atomică. El a apreciat că acest 
acord deschide noi perspective și 
căi pentru îndeplinirea articolului 3 
al Tratatului de neproliferare, pri
vind utilizarea energici atomice In 
scopuri pașnice.

guvernului francez
ministru al armatelor, înlocuindu-1 
pe Michel Debre.

Alte portofolii atribuite : Jean 
Taittinger, păstrător al sigiliilor, mi
nistru al justiției ; Joseph Fontanet 
— ministru al educației naționale^- 
Alain Peyrefitte — ministru însărci
nat cu reformele administrative ; 
Robert Poujade — ministru însărci
nat cu protejarea naturii și mediu
lui înconjurător ; Maurice Druon 
(scriitor, membru al Academiei) — 
ministru al afacerilor culturale ; 
Jacques Chirac — ministru al agri
culturii și dezvoltării rurale; Jacques 
Charbonnel — ministru al dezvoltă
rii industriale și științifice,

★
Maurice Couve de Murville a fost 

ales președinte al Comisiei pentru 
afacerile externe a Adunării Națio
nale a Franței.

Dezbaterile pe marginea Tratatului

cu privire la bazele relațiilor 
dintre R. D. G. și R. F. G.

© In Comisia de politică externă a Camerei Populare 
a R. D. Germane

BERLIN 5 (Agerpres). — Comisia 
de politică externă a Camerei Popu
lare a Republicii Democrate Germa
ne și-a încheiat, joi, dezbaterile pe 
marginea Tratatului cu privire la 
bazele relațiilor dintre R.D.G. .și 
R.F.G., semnat la 21 decembrie 1972. 
Michael Kohl, secretar de stat la

Consiliul de Miniștri, a răspuns la 
întrebările deputaților.

După o discuție temeinică, relevă 
agenția A.D.N., participanții la șe
dința comisiei au hotărit să reco
mande Camerei Populare să aprobe 
proiectul de lege cu privire la tra
tat.

In Comisia da politică externă a Bundestagului 
R. F. Germania

BONN 
politică i

5 (Agerpres). — Comisia de 
externă a Bundestagului a 

aprobat, miercuri seara, proiectul de 
lege referitor la ratificarea Tratatu
lui asupra bazelor relațiilor dintre 
Republica Democrată Germană și Re
publica Federală Germania. în fa
voarea proiectului de lege au votat, 
alături de deputății coaliției guverna
mentale, 9 din cei 15 reprezentanți

★
BERLIN 5 (Agerpres). — împuter

niciți ai Ministerului Transporturilor 
al Republicii Democrate Germane și 
ai Ministerului Transporturilor Re
publicii Federale Germania au exa
minat, la Berlin, probleme legate de 
deschiderea unor noi puncte de tre
cere a frontierei dintre cele două 
țări, deschidere prevăzută pentru

Dezvoltarea 
relațiilor 

sovieto-suedeze
Tn

ai opoziției crcștin-democrate. După 
cum s-a mal anunțat, in prealabil, 
proiectul fusese aprobat și de Comi
sia de politică internă a Bundesta
gului.

Dezbaterile in parlament privind 
ratificarea Tratatului asupra bazelor 
relațiilor dintre cele două state ger
mane in cea de-a treia și ultima lec
tură vor avea loc la 10 și 11 Lnai.

momentul intrării In vigoare a Tra
tatului cu privire la bazele relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G. Intr-un co- • 
municat dat publicității la încheierea 
convorbirilor și difuzat de .agenția 
A.D.N. se relevă că părțile au căzut 
de acord să continue examinarea a- 
cestor probleme într-un viitor apro
piat.

★

DECLARAȚIA DE POLITICA EXTERNĂ
A CANCELARULUI W. BRANDT IN BUNDESTAG

I
BONN 5 (Agerpres). — Cancelarul 

Willy Brandt a anunțat joi în Bun
destag că ambasadorul U.R.S.S. la 
Bonn i-a remis un mesaj al secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., Leo
nid Brejnev, în care acesta a acceptat

agențiile de presă transmit

ROMA 5. — Corespondentul Ager
pres, Radu Bogdan, transmite : De
legația Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. condusă de Nguyen Van Hieu, 
ministru de stat și conducător al 
delegației G.R.P. la consultările din
tre cele două părți sud-vietnameze, 
care efectuează o vizită in Italia, la 
invitația comitetului „Italia-Viet- 
n'amu, s-a întâlnit cu secretarul gene
ral al P.C.I., Enrico Berlinguer. La 
intilnire, care s-a desfășurat intr-o

atmosferă de caldă prietenie, Enrico 
Berlinguer a reafirmat deplina soli
daritate a comuniștilor italieni cu 
forțele democratice din Vietnamul 
de sud, cu activitatea și lupta G.R.P. 
și a F.N.E. pentru aplicarea deplină 
și integrală a acordurilor de la 
Paris.

Delegația G.R.P. a mai avut întil- 
niri cu președintele Camerei Depu
taților, Sandro Pertini, precum și cu 
președintele grupului socialist din 
Camera Deputaților. Luigi BertoldL

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 
comunicatul comun sovieto-suedez cu 
privire la vizita oficială întreprinsă 
de Alexei Kosighin. președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
între 2 și 6 aorilie. in Suedia, si la 
convorbirile avute cu premierul Olof 
Palme, se subliniază că relațiile so- 
vieto-suedeze au un caraoter stabil 
și s-au dezvoltat multilateral in ul
timii ani. A fost relevat interesul 
părților in adincirea cooperării eco
nomice, pentru care există premise 
bune.

Abordind situația internațională. 
Alexei Kosighin si Olof Palme au 
constatat existența unor mutații po
zitive in direcția îmbunătățirii cli
matului politic, ceea ce a creat noi 
posibilități pentru slăbirea tensiunii 
internaționale.

U.R.S.S. și Suedia sint de părere 
că ar contribui la destindere și la 
întărirea păcii pe continentul euro
pean realizarea unei înțelegeri cu 
privire la reducerea forțelor armate 
și a armamentelor, in primul rind in 
Europa centrală.

Convorbiri iugoslavo-po- 
10n0. Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit, joi, pe 
Stefan Olszowski, ministrul afaceri
lor externe al R.P. Polone, aflat in
tr-o vizită oficială la Belgrad. Au 
fost discutate probleme privind re
lațiile iugoslave-polone și s-a făcut 
un schimb de opinii asupra proble
melor internaționale actuale, acor- 
dindu-se o deosebită atenție situației 
politice de pe continentul european, 
domeniu in care s-a constatat o evo
luție favorabilă.

Un trimis special 31 pre- 
mlerului Indira Gandhi, P. N. Hak- 
sar, întreprinde o vizită la Dacca, 
discutind cu , ministrul afaceri
lor externe al Republicii Bangladesh. 
Kamal Hussain, probleme referitoare 
la situația din zonă și evoluția rela
țiilor dintre cele două țări. P. N. 
Haksar va efectua o vizită și in Pa
kistan. unde va examina, cu autori
tățile acelei țări, aspecte legate de 
normalizarea relațiilor dintre India 
și Pakistan in spiritul acordului de 
la Simla.

r Oriunde-1 întilnești, acești 
oameni ai Vietnamului 
vădesc un dinamism, o hăr
nicie și o voință cu totul 
remarcabile. Corespondenții 
de presă din țările prietene 
ale R-D.V. care au avut 
prilejul de a cunoaște ne
mijlocit poporul vietnamez 
atit in ipostaza de neînfri
cat apărător al patriei sale, 
cit și în aceea de neobosit 
constructor deslușesc a- 
oeste trăsături și in activi
tatea laborioasă desfășurată 
acum pentru înfăptuirea 
obiectivelor de mare în
semnătate economică și so
cială. cuprinse in „Progra
mul de ocrotire și amelio
rare a mediului înconjură
tor1. Este vorba de o acți
une vastă, menită să pre- 
intimpine calamitățile na
turale (inundații, secetă, 
degradarea solului) și. tot
odată, să înlăture gravele 
efecte ecologice ale răz
boiului care a pustiit atitea 
zone timp de un deceniu.

O recentă reuniune a 
Consiliului de Mjniștri al 
R. D. Vietnam consacrată 
acestei problematici a sta
bilit jaloanele activității 
curente : extinderea lucră
rilor hidrotehnice și a sta
țiilor hidrologice pilot, re
construcția sistemului de 
diguri și consolidarea lui 
gis tematică, împădurirea 
teritoriului. Sarcinile pe a- 
nul curent urmează să fie 
încheiate pină la începutul 
lunii iulie, astfel ca sezo
nul ploios să fie depășit cu 
dificultăți minime. Dar 
spiritul de abnegație și e- 
roismul vădit de oamenii 
Vietnamului in opera de 
reconstrucție și dezvoltare 
a țării creează premise ca 
acest termen — și așa foar
te apropiat — să fie devan
sat ; in prezent, tinde să se 
generalizeze angajamentul 
privind încheierea lucrări
lor cu două luni mai de
vreme.

X__________________

0 epopee a reconstrucției

BĂTĂLIA CONSOLIDĂRII DIGURILOR
Am cutreierat o mare 

parte din valea Tonkinu- 
lui — bază a agriculturii 
nord-vietnameze — unde 
2 000 kilometri de diguri și 
sute de mii de metri de ca
nale, baraje și rigole apără 
de furia apelor viața și 
munca a peste 15 milioane 
de oameni; Spre deosebire 
de perioada colonială, in 
anii socialismului acest sis
tem de diguri n-a cedat, in 
fața asaltului valurilor Pa
cificului, Fluviului Roșu 
sau fluviului Thai Binh 
ori ale celorlalte cursuri de 
apă din delta Bac Bo. N-a 
cedat pentru că, după 1945, 
muncind an de an in a- 
ceastâ direcție, poporul 
vietnamez a adăugat tera- 
samentului un volum total 
de 120 milioane metri cubi 
de pămint — ceea ce de
pășește cu mult tot ce s-a 
întreprins in 80 de ani de 
dominație colonială. De pil
dă. numai in anul trecut, 
pentru nivelarea craterelor 
provocate de bombarda
mente in rețeaua digurilor 
și pentru fortificarea talu- 
zurilor a fost necesară dis
locarea a peste 20 000 000 
metri cubi de pămint. „A 
întreține, întări și proteja 
digurile — scria zilele tre
cute ziarul „Nhan Dan“ — 
constituie o importantă 
muncă științifică și teh
nică, concomitent cu o mun
că de largă mobilizare a 
maselor". Intr-adevăr, a- 
ceastă activitate, coordo-

nată nemijlocit de Partidul 
celor ce Muncesc din Viet
nam și de guvernul R. D. 
Vietnam, desfășurindu-se 
la o scară gigantică, însu-

Ha, Hai Hung și din regiu
nea Hanoiului se bucură de 
asistența unor brigăzi teh
nice specializate, la care 
concură citeva ministere și

CORESPONDENȚĂ DIN HANOI

mează pe lingă efortul fi
zic a sute și sute de mii 
dy cetățeni, capacitatea și 
inteligența a nenumărați 
specialiști. Marile diguri 
din provinciile Ha Tav, Nam

ramuri industriale și din 
care fac parte ingineri, sta
tisticieni. topometriști, spe
cialiști in hidraulică și hi
drologie, agronomi, biologi

Deosebit de semnificativ 
este faptul că. datorită e- 
forturilor depuse de con
structori. tehnicieni, mun
citori, țărani, intelectuali, 
mobilizați de organizațiile 
de partid, sindicale și ’ de 
tineret, au fost nu numai 
îndeplinite sarcinile pe anul 
în curs, dar in multe zone 
din R. D. Vietnam se lu
crează de pe acum la o- 
biective prezăvute pentru 
1974. Un asemenea obiectiv 
este sistemul de drenaj din 
districtul Quang Xuong. 
Constituiți într-o brigadă 
socialistă, locuitorii comu
nei Quang Chau, cărora li 
s-a încredințat zona Binh 
1-Ioa a șantierului, depășesc 
în mod constant normele 
do lucru cu 50 la sută 
„Sint zile cînd depășirea 
este mult mai mare — de
clară Luong Van Trung, 
șeful acestei brigăzi. Un 
astfel de ritm neobișnuit 
noi il cons’dcrăm normal, 
fiind vorba de sporirea 
rodniciei ogoarelor și de 
apărarea vieții a zeci de 
mii de oameni". Cu aceeași 
înțelegere a importanței ce 
o are pentru economia 
țării și traiul populației 
munca de refacere și con
solidare a digurilor lu
crează și locuitorii provin
ciei Quang Binh. Preocu
parea lor actuală este re
pararea tronsoanelor bara
jelor și stațiilor de pompa
re distruse de bombarda
mente, ceea ce va reda cir-

0 nouă rundă de convor- 
falii 3 avut loc Rawalpindi 
între președintele Pakistanului. Zul- 
fikar Aii Bhutto, și liderii partide
lor de opoziție in vederea depășirii 
impasului in care se află dezbaterile 
din Adunarea Națională pentru de
finitivarea Constituției tării, ca ur
mare a boicotării lucrărilor forului 
legislativ de către parlamentarii 
partidelor de opoziție.

au avut loc in ultimul timp. Tot 
pentru încheierea convențiilor consu
lare. Cehoslovacia duce tratative cu 
Marea Britanie și Italia, țâri cu care, 
de asemenea, nu a avut relații consu
lare după război.

înțelegerea de colabora- 
j-g dintre Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă România și uniu
nile scriitorilor cehi și slovaci s-a 
semnat la Praga. Documentul a fost 
semnat de Virgil Teodorescu, vice
președinte al Uniunii scriitorilor din 
România, Josef Rybak, vicepreședin
te al Uniunii scriitorilor cehi, și Vla
dimir Reisel, membru al Prezidiului 
Uniunii scriitorilor slovaci.

Convorbiri cehoslovaco- 
americane, 13 nivel de experți. 
pentru pregătirea încheierii primei 
convenții consulare de dună război 
intre R. S. Cehoslovacă și S.U.A.

cuitului producției agrico
le 34 000 hectare de oreză- 
rii. Succese deosebite s-au 
obținut și in regiunea Ha
noi.

,.O călătorie prin Ha Tay 
este întotdeauna reconfor
tantă" — se obișnuiește a se 
spune aici, cu referire spe
cială la frumusețea peisa
jului natural. Străbătînd 
provincia în aceste zile, că
lătorul descoperă insă, din
colo de această frumusețe, 
un peisaj și mai impresio
nant. o vastă frescă a crea
ției umane. Aici, pe șan
tierul Dongmo Ngaison se 

, ridică un complex hidro
tehnic de dimensiuni im
punătoare. Citeva date : 
bazinul de acumulare a 
apei are o capacitate de 
100 000 000 metri cubi, ba
rajul principal împreună 
cu barajele -secundare 
întind pe o distanță de 2.5 
kilometri, iar lungimea re
țelei de canale este de 47 
kilometri. Pentru lucrările 
capitale s-au săpat și trans
portat 2 000 000 metri cubi 
de pămint. Scopul acestei 
lucrări este de a coborî cu 
un metru nivelul apelor 
fluviului Tich — care pro
vocau constant inundații 
grave pe întinsul a trei 
districte — și a elimina 
astfel pe viitor amenința
rea unei asemenea calami
tăți.

Digurile Vietnamului — 
o mărturie remarcabilă a 
inteligenței, talentului și 
forței omului în înfrunta
rea cu natura ! Acest 

popor eroic, care s-a ridi
cat el însuși ca un zăgaz 
de granit in calea atacuri
lor dușmane, înalță acum 
noi zăgazuri pentru spori
rea rodniciei pămîntului, 
pentru ca viața sa liberă 
să devină mereu și mereu 
mai bună.

se

Emil GEORGESCU
J

La Congresul Uniunii Gene- 
rale a Muncitorilor algerieni, de la 
Alger, joi a luat cuvintul Paul Nagy, 
secretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, care a adresat participan- 
ților un mesaj de prietenie și soli
daritate din partea sindicatelor, a 
clasei muncitoare, a tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră.

Ministrul economiei al 
Ironului, Houshang Ansari, care 
conduce o delegație economică afla
tă in vizită la Pekin, a avut, miercuri, 
întrevederi cu Pai Sian-Kuo. mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Chineze, și cu Fan I. ministrul pen
tru relații economice cu străinătatea 
— informează agenția China Nouă.

oficial invitația de a face o vizită in
R. F. Germania, transmite agenția 
D.P.A. Cancelarul a precizat că apre
ciază această vizită ,,ca dovadă a 
normalizării relațiilor cu Uniunea 
Sovietică, care este obiectivul nos
tru". El a adăugat că privește și sa
lută convorbirile pe care le va avea 
cu Leonid Brejnev șl cu președintele
S. U.A., Richard Nixon, „ca un prilej 
pentru un schimb de opinii".

Pe de altă parte, respingind critl- 
cile șefului opoziției. Rainer Bar- 
zel. cancelarul Brandt a subliniat că 
stabilitatea relațiilor cu S.U.A. este 
considerată de guvernul de la Bonn 
ca un element de bază al politicii 
sale. Dezvoltarea relațiilor cu state
le din Europa si cu Statele Unite — 
a adăugat Willy Brandt — va fi 
problema esențială a anilor viitori, 
arătînd. totodată, că guvernul său 
va continua politica de dezvoltarea 
relațiilor cu țările socialiste.

Cancelarul Willy Brandt a subliniat 
că prietenia indispensabilă cu Statele 
Unite nu trebuie să împiedice pe ni
meni să vorbească clar americanilor 
atunci cind este necesar, de exemplu 
in cadrul negocierilor comerciale 
G.A.T.T. Astfel, a reamintit Brandt, 
nu se poate trece sub tăcere faptul 
că Congresul Statelor Unite nu a 
abolit legea protecționistă cu privire 
la prețul de vînzare american, care 
reprezintă un obstacol în calea im
porturilor Statelor Unite, deși dele
gația americană „la runda Kennedy* 
promisese desființarea ei in schim
bul concesiilor europene.

INUNDAȚII
CATASTROFALE

LONDRA — 5 (Coresponden
ță de la N. Plopeanu) : Intre 6 
și 8 aprilie, la colegiul St. Ca
tharine din Cambridge, are loc 
colocviul româno-britanic cu 
tema „Organizarea și metodolo
gia învățâmîntului superior". 
Delegația țării noastre la co
locviu este condusă de prof. 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. ,

Cu ocazia prezenței sale în 
capitala Angliei, Mircea Malița 
a avut, joi, întrevederi cu Ju
lian Amery, ministru de stat la 
Foreign Office, și cu Margaret 
Thatcher, secretar de stat pen
tru educație și știință, și alte 
persoane oficiale britanice.

La întâlniri și convorbiri au 
participat ambasadorul Româ
niei la Londra, Pretor Pppa, 
ambasadorul Marii Britanii 
București, Derick Ashe.

ÎN S. U. A,
• Revărsarea apelor fluviului 
Mississippi • Milioane de 
acri de pămint sub ape. Im
portante pagube materiale
• Statul Mississippi declarat 
zonă de dezastru • Bătălia 
pentru salvarea orașului New

Orleans

Și 
la

PARIS 5 (Corespondență de la 
Paul Diaconescu) : La Paris a 
avut loc Colocviul franco-român 
de istorie a cinematografului 
medical. organizat cu ocazia 
împlinirii a 75 de ani de la crea
rea simultană a cinematografu
lui medical in România și Fran
ța. Au fost proiectate filmele 
realizate de savantul român
Gheorghe Marinescu in 1898, 
precum și alte pelicule cu ca- - 
racter. medical, produse în cele 
două țări. Au urmat dezbateri 
la care au participat numeroa
se personalități ale vieții medi
cale din capitala Franței.

Noi linii aeriens. Un “P3™* 
al companiei „Cubana de Aviacion", 
care a aterizat, miercuri, la Berlin, 
venind de la Havana, a inaugurat co
municațiile aeriene regulate intre ca
pitalele Cubei și R.D. Germane. în
treprinderea sovietică de transporturi 
aeriene „Aeroflot" urmează să deschi
dă, în iunie a.c., o linie intre Mos
cova iși Atena, relatează agenția 
T.A.S.S. Linia, care va fi prelungită, 
conform înțelegerii dintre părțile in
teresate, spre Cairo și Aden, va fi 
deservită de avioane de tip „T.U.- 
154", capabile să transporte cite 160 
de pasageri.

WASHINGTON 5 (Corespondență 
de la C. Alexandroaie). — Nivelul a- 
pelor fluviului Mississippi și al aflu
enților săi se apropie vertiginos de 
limita record înregistrată in anul 
1844, cind inundațiile au făcut sute 
de victime omenești și au provocat 
imense pagube materiale. In dreptul 
orașului St. Louis, apele fluviului au 
depășit cu peste 3 metri cota de re
vărsare și se prevede că, in cursul 

■zilelor de vineri și simbătă, nivelul 
va crește cu incă un metru. Puhoaie
le dezlănțuite au acoperit 3 milioane 
de acri de pămint, livezi, lanuri și 
plantații in statul Mississippi. 2,3 
milioane de acri in Louisiana, 600 000 
in Arkansas, 400 000 in Missouri» 
260 000 in Illinois și 66 000 in Ken
tucky. Apele au distrus numeroase 
poduri, căi ferate, șosele, au surpat 
numeroase case. Au fost înregistrate 
16 victime in rindurile populației ci
vile. Oficialitățile locale din statele 
amintite au ordonat evacuarea multor 
localități amenințate de puhoaie. 6 
adevărată bătălie se duce în prezent 
pentru salvarea marelui oraș New 
Orleans, aflat sub nivelul mării și 
protejat contra inundațiilor de un 
complex sistem de diguri. Zeci de 
mii de oameni muncesc in schimburi, 
zi și noapte, la întărirea digurilor și 
săparea unor canale de'scurgere in 
jurul orașului. Președintele Nixon a 
declarat statul Mississippi zonă de 
dezastru.

Centrele meteorologice locale a- 
nunță noi ploi torențiale în zona 
cursului inferior al fluviului și ma
sive căderi de zăpadă in regiunea 
cursului superior, transmițind, tot
odată, la posturile de radio și televi
ziune, mesaje de avertizare' către 
populația unor localități aflate de-a 
lungul fluviului și apropierea afluen
ților săi. De asemenea, orașul Wi
chita, din statul Kansas, este ame
nințat de apele rîului Arkansas.
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