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încheierea vizitei oficiale a presedinteH 
Republicii Democratice Sedan,
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• în fiecare u- 
nitate - masuri 
hotărîte pentru 
însămînțarea 
integrală a tu
turor suprafe
țelor prevăzu
te !
• Cîți pomi ati 
sădit azi?

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe ministrul sănătății 

publice al Regatului Maroc
Președintele Consiliului de Stat 

el Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, vineri după-amiază, pe Abder- 
rahman Touhami, ministrul sănă
tății publice al Regatului Maroc, 
care face o vizită în țara noastră.

A participat acad. Theodor Bur- 
ghele, ministrul sănătății.

Ministrul marocan a înmînat to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea Ma
iestății Sale Regele Marocului, 
Hassan al II-lea,. și a transmis căl
duroase urări de fericire și sănă
tate. Oaspetele a exprimat senti
mentele de stimă și admirație cu 
care suveranul Marocului, poporul 
țării sale urmăresc activitatea 
neobosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, atit in domeniul con
strucției interne, al dezvoltării 
României, cit și pe plan extern, 
pentru edificarea unui climat de

pace, înțelegere și largă cooperare 
internațională.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
regelui Marocului urările sale cele 
mai cordiale și și-a exprimat sa
tisfacția pentru evoluția favorabilă 
a raporturilor prietenești româno- 
marocane, precum și dorința ca re
lațiile de colaborare să se dezvolte 
pe mai departe, in diferite domenii, 
în interesul celor două țări și po
poare.

In cadrul convorbirii care a a- 
vut loc cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme privind intensi
ficarea și adîncirea cooperării ro
mă no-marocane, inclusiv în dome
niul sănătății publice, apreciin- 
du-se că sînt largi posibilități in 
acest sens.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

Gaafar Mohammed Nimeiri r----------------- — .

în adunări cu largă partid pare,, organizațiile de partid

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE

din întreprinderi și centrale vor analiza și dezbate înfăptuirea 

măsurilor de perfecționare a structurii unităților economice

Un moment important pentru afirmarea 
și ridicarea pe o treaptă superioară 
a rolului conducător al organizațiilor 

de partid in viața economică

Vineri, 6 aprilie, la Palatul Con
siliului de Stat a avut loc cere
monia semnării Declarației solem
ne comune a Republicii Socialiste 
România și a Republicii Democra
tice Sudan.

Declarația a fost semnată de 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republfcii 
Socialiste România, și Gaafar Mo
hammed Nimeiri, președintele Re
publicii Democratice Sudan. Do
cumentul poartă, de asemenea, sem
năturile miniștrilor afacerilor ex
terne al celor două țări — George 
Macovescu și Mansour Khalid.

La ceremonia semnării Declara
ției solemne comune au participat

Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule președinte,
Doamnă Nimeiri,
Dragi prieteni și tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția mea, a conducerii 

noastre pentru rezultatele vizitei pe care ați efec
tuat-o în România și pentru semnarea Declarației 
solemne, care pune baze trainice colaborării dintre 
România și Sudan.

In cursul acestor convorbiri, ca și în cursul celor 
pe care le-am avut anul trecut în Sudan, am eviden
țiat posibilități largi de colaborare economică, tehnico- 
științifică între țările noastre. Am ajuns la concluzia 
comună de a așeza raporturile dintre statele noastre 
pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului 
independenței și suveranității naționale, a neameste
cului în treburile interne și avantajului reciproc.

Aș dori să remarc cu multă bucurie faptul că, în 
același timp, s-au statornicit relații între organizațiile 
noastre politice — intre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Sudaneză — că s-a convenit ca în 
viitor să intensificăm aceste legături politice.

Declarația pe care am semnat-o astăzi corespunde 
pe deplin năzuințelor popoarelor noastre de a colabora 
strins și a edifica, fiecare, o economie independentă, 
liberă, de a-și ridica bunăstarea și a-și făuri o viață 
fericită și, totodată, de a dezvolta larg colaborarea 
cu toate celelalte state. Fără îndoială că prin dez
voltarea colaborării româno-sudaneze servim intere
sele popoarelor noastre și, în același 
buim la cauza colaborării și păcii în luma

Aș dori să urez poporului sudanez frate cele mai 
mari succese în activitatea sa de făurire a unei eco
nomii prospere, in dezvoltarea patriei sale libere și 
independente.

Doresc, de asemenea, să urez întărirea continuă a 
colaborării și prieteniei dintre popoarele noastre, în 
scopul creșterii bunăstării reciproce, al cauzei păcii 
fi progresului. (Aplauze).

timp, contri-

Semnarea unui protocol economic
Vineri dimineață, la Mi

nisterul Comerțului Exte
rior a avut loc semnarea 
Protocolului privind aplica
rea Acordului de coope
rare economică și tehnică 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica De
mocratică Sudan, încheiat 
i* 1 aprilie 1972. 

tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Buseina Nimeiri.

Au fost de față Ilie Verdeț, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Gheorghe Cioară, Emil Dră- 
gănescu, Dumitru Popescu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Ion Ioniță, 
Ion Pâțan, Ștefan Andrei, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale române.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Ibrahim Moneim Mansour, minis
trul economiei naționale, Izz El 
Dien El Sayed, membru al Birou
lui Politic al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, Aby Bakr Osman Mo
hamed Jalih, secretar general la 
președinția republicii. Bona Mal- 

Din partea română docu
mentul a fost semnat de 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
iar din partea sudaneză de 
Ibrahim Moncim Mansour, 
ministrul economiei națio
nale.

(Agerpres)

Domnule președinte prieten Ceaușescu,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Dragi frați, mari responsabili în aparatul de stat al 

României,
încheiem astăzi convorbirile prin semnarea unor 

documente care confirmă stadiul relațiilor de prietenie 
existente intre țările noastre și dorința de a le dez
volta în continuare, în toate domeniile de activitate. 
Acestea nu sînt niște simple documente semnate de 
noi. Am observat, atit în convorbirile de la București, 
cit și în cele de la Khartum, acum un an, că există 
o dorință reciprocă, plină de sinceritate, de a dez
volta relațiile de prietenie și de stimă reciprocă între 
popoarele și statele noastre. Țările noastre se asea
mănă în foarte multe probleme internaționale ; se 
aseamănă în foarte multe probleme legate de situația 
internă. împreună luptăm împotriva sărăciei; împreună 
acționăm pentru dezvoltarea progresului ; împreună 
luptăm pentru pace ; împreună luptăm pentru instau
rarea unui climat bun pe plan mondial.

Dumneavoastră ați început mai de mult activitatea 
de dezvoltare economică a patriei. Aveți o planificare 
bună. Aveți o activitate în plină desfășurare. Con- 
struiți fabrici, uzine, ferme. Aveți drumuri noi. Tot 
ce se vede este construit de mina poporului dumnea
voastră și ne bucurăm că, în același timp, acordați 
sprijin prietenilor, țărilor sărace, care s-au eliberat 
recent de sub dominația colonială.

Sînt sigur, dragi prieteni, că aceste convorbiri ale 
noastre, întîlnirile pe care le-am avut vor fi de mare 
folos, atit poporului meu, cit și cetățenilor țării dum
neavoastră ; vor fi de folos dezvoltării economice a 
ambelor noastre țâri, ambelor noastre popoare.

înainte de a încheia, aș vrea să vă spun că în con
vorbirile particulare cu domnul președinte Ceaușescu 
ne-am înțeles și avem un punct de vedere comun în 
marea majoritate a problemelor internaționale. Am 
discutat unele probleme, am discutat cum pot fi so
luționate altele, pentru cauza progresului popoarelor 
de pe toate continentele, pentru cauza progresului 
omenirii întregi.

Transmit mulțumiri sincere miniștrilor de externe, 
miniștrilor economiei și comerțului, miniștrilor petro
lului, care au făcut eforturi mari în aceste zile, ajun- 
gind la înțelegere intr-o serie de probleme. Le doresc 
mult succes și multă sănătate !

Dați-mi voie să vă mulțumesc din inimă, domnule 
președinte Ceaușescu, pentru primirea călduroasă pe 
care poporul dumneavoastră ne-a făcut-o la București, 
la Brașov, la Ploiești și în toate locurile» vizitate, pen
tru interesul care l-ați manifestat de a ne simți bine 
în frumoasa dumneavoastră țara, al cărei soare a 
încălzit sufletele noastre și pămîntul dumneavoastră 
in aceste zile de primăvară. (Aplauze).

wal, adjunct al ministrului infor
mațiilor și culturii, Gamal Moha
med Ahmed, ambasador, general 
de brigadă Omar Mohammed El 
Tayeb, Gindeel Ibrahim Gindeel, 
adjunct al secretarului general 
pentru problemele cabinetului, și 
celelalte persoane oficiale suda
neze care l-au însoțit pe președin
tele Nimeiri în vizita sa în Româ
nia.

După semnarea Declarației so
lemne comune, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri își string cu 
căldură mîinile, se îmbrățișează.

în încheierea ceremoniei cel doi 
șefi de stat au rostit cuvîntări.

(Agerpres) 
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INTERVIUL 
acordat presei sudane
ze de președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 

tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

INTERVIUL 
acordat presei române 
de președintele Republicii 

Democratice Sudan. 
Gaafar Mohammed 

NimeiriȘeful statului sudanez a părăsit ieri țara noastră

In ultimele săptamîni s-a des
fășurat in întreprinderi și centrale 
o amplă acțiune de perfecționare 
și raționalizare a structurii lor or
ganizatorice. pe baza măsurilor a- 
doptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c. 
și a prevederilor Decretului Consi
liului de Stat privind normele uni
tare de organizare a unităților e- 
conomice. Aceste măsuri ilustrea
ză consecvența cu care partidul 
nostru urmărește aplicarea hotâri- 
rilor Conferinței Naționale a P.C.R. 
din iulie 1972. referitoare la per
fecționarea continuă a conducerii 
și Organizării activității economicei 
ele izvorăsc din cunoașterea reali
tăților concrete din economie si răs
pund necesității obiective de a se 
asigura o conducere științifică, di
namică și suplă la toate nivelurile 
economiei, soluționarea cit mai o- 
perativă și in bune condiții a pro
blemelor complexe pe care le ridi
că ritmurile înalte de creștere a 
producției materiale, sporirea efi
cienței economice in actuala etapă 
de dezvoltare a tării.

Rațiunea acestor măsuri a fost 
clar definită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care, recent, sublinia că 
scopul lor „este apropierea con
ducerii de unitățile de bază, înlă
turarea verigilor și treptelor inter
mediare, deplasarea în maf mare 
măgură a specialiștilor spre pro
ducție, unde se hotărăște dezvolta
rea economică a tării. Totodată, se 
realizează reducerea, pe ansamblu, 
a aparatului funcționăresc, adminis
trativ. care nu produce venit națio
nal. încarcă cheltuielile neproduc
tive, afectează fondurile de dezvol
tare a tării, eliminindu-se totoda
tă o serie de manifestări birocrati
ce care frinează progresul activi
tății cconomico-sociale. Aceste mă
suri — sublinia secretarul general 
al partidului nostru — conduc, de 
asemenea, la crearea unui raport 
mai just în repartizarea forței de 
muncă intre funcțiile de execuție și 
funcțiile de conducere, intre secto
rul productiv și sectorul admlnls- 

trativ-funcționăresc. asigurîndu-se 
valorificarea cit mai rațională a 
potențialului de muncă al tării, în 
scopul sporirii cit mai rapide a a- 
vuției naționale".

Este trainic încetățenită in acti
vitatea partidului nostru practica 
profund democratică potrivit căreia 
toate acțiunile, toate măsurile de 
importanță majoră sînt temeinic 
dezbătute cu comuniștii, cu oame
nii muncii, cu întregul popor. în 
acest context, dată fiind în
semnătatea măsurilor amintite 
pentru viața economică și so
cială a țării. în cursul lunii aprilie 
a.c.. din indicația conducerii parti
dului, vor avea loc atlunSj de par
tid deschise, cu comunișfM și cei
lalți oameni ai muncii din centrale 
și întreprinderi, in cadrul cărora va 
fi analizat și dezbătut modul în 
care se aplică măsurile amintite in 
unitatea respectivă. Firesc, desigur, 
dacă ținem seama de faptul că in 
aplicarea acestor măsuri revin sar
cini importante organizațiilor de 
partid ; ele trebuie să intensifice 
munca politică, astfel incit comu
niștii, toți oamenii muncii să înțe
leagă pe deplin semnificația măsu
rilor luate de conducerea partidului 
și statului. importanța acestora 
pentru perfecționarea continuă a 
întregii activități economico-socia- 
le. Prin intreaga lor organizare și 
desfășurare, adunările organizații
lor de partid — care încep să'ptă- 
mina viitoare — sint menite să a- 
ducă o contribuție substanțială la 
clarificarea tuturor problemelor a- 
părute in procesul aplicării măsu
rilor de reorganizare și. in conse
cință. sâ determine înfăptuirea a- 
cestora in forme și la un nivel de 
inaltă eficacitate, corespunzător ce
rințelor bunului mers al activității 
in unitatea respectivă, intereselor 
generale ale salariaților.

Constituindu-se ca un moment 
distinct, de primă importanță, al 
muncii politico-educative a parti
dului nostru, de aplicare concretă a 
principiilor sale democratice, adu
nările se organizează și se desfă-

șoară diferențiat, într-un cadru bine 
stabilit. In centralele industriale 
constituite pe structura unei între
prinderi se vor organiza adunări 
ale activului de partid din centrală 
și unitatea pe care aceasta este gre
fată, iar in centralele cu aparat dis
tinct vor avea loc adunări deschise 
ale organizațiilor de partid, cu par
ticiparea tuturor salariaților. Cit 
privește întreprinderile industriale 
in care există organizații de partid 
conduse de comitete, in acestea se 
vor organiza adunări al^ activului 
de partid pe întreprindere.\pupă a- 
cestea, organizațiile de bază vor 
ține adunări generale deschise. In '
unitățile unde condițiile permit, se ’ 
vor putea organiza adunări de par
tid pe întreprindere cu toți comu
niștii. cu participarea și a. celorlalți 
salariați.

In cadrul adunărilor, secretarii or- i 
ganizațiilor de partid vor prezenta 
expuneri privind sensul și insemnă- 
tatea măsurilor stabilite de Hotări- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. si decre
tul Consiliului de Stat, modul in 
care acestea au fost aplicate in 
centrala sau întreprinderea respec
tivă. precum și sarcinile ce revin 
organizațiilor de partid, organelor 
de conducere colectivă pentru buna 
organizare și desfășurare a muncii 
în noile condiții. Aceste expuneri 
vor fi elaborate de către organele 
de partid, împreună cu conducerile 
unităților respective, ale' consiliilor 
de control muncitoresc și ale orga
nizațiilor de masă, concentrind a- 
tenția participanților asupra aspec
telor esențiale ale aplicării* masu
rilor stabilite de conducerea parti
dului și statului, asupra probleme
lor de interes major ale îmbună
tățirii activității economice, cores
punzător specificului și sarcinilor 
fiecărei întreprinderi și centrale in
dustriale.

Cu răspundere și exigență parti
nică, atit in expuneri, cit și în dez
baterile din aceste adunări trebuie

(Continuare în pag. a IlI-a)
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I FAPTUL 
DIVERS

I Cinci copii 
j în luptă
I cu focul
IS-a Lntlmplat In comuna Nu

cet (Dîmbovița). La locuința Iul 
I Gheorghe Achim a izbucnit, 
tilde trecute, un Incendiu. Flă

cările pe întindeau cu repezi
ciune. iar in casă se alia, gin- 

| gur, un copil de 5 ani. Fără 
I să mai aștepte ajutorul săteni- 
’ lor. mai toți plecați la muncile 
Icimpului. cinci elevi de 1* școa

la nr. 1 din localitate, Îndru
mați de comandanta-instructor 

I Maria Vlad, au pornit lupta cu 
focul, reușind să salveze copi
lul si gospodăria amenințată de 
flăcări. La sosirea sătenilor și 

I pompierilor focul era stins. Iar 
pierderile înregistrate — mini
me. Tuturor celor cinci elevi — 

I Emil ia Vișan, Llenuța Anghei,
Ion Țraea, Ion Vintilescu, Cor
nel lorga — calde felicitări 1

| în cumpănă
ID« astâ-toamnă, autocamio

nul „Carpați" 21-BH-2310, pro
prietatea cooperativei agricole 
de producție Miersig (Bihor),

I fade, peste drum de sediul a- 
I cesteia, pe butuci. Luindu-l 
I drept ...jucărie, copiii i-au lă- 
Isat la bord numai citeva fire 

electrice, iar caroseria, infrun- 
l Indu-se cu natura, sub cerul

I liber, a ruginit. Inccrcind să-i 
mai cumpănească incâ valoa
rea, cineva l-a legat de... cum
păna fintinii din apropiere. Ori

Ide cite ori se gindește cum să 
combată risipa. loan Buibaș, 
președintele C.A.P., il privește

Idin biroul său de peste drum. 
Și ilă și el in cumpănă...

I 35 pentru 1
Muncitorul Nicolae Dima de

Ila întreprinderea de cimentări, 
operațiuni și transporturi spe
ciale din Ploiești, a fost inter
nat in stare gravă la spitalul 

I ..Petrolul* din localitate. Dar 
I pentru salvarea lui era necesa- 
I ră o mare cantitate de singe. 
Ilntimplă-tor, o rudă apropiată 

s-a intilnit cu un coleg de 
muncă de-al bolnavului. Acesta 
a alergat la intreprindere și, 

(aflind despre cele intimpJate, 
35 de salariați au hotărit să se 
prezinte la centrul de recoltare 

Iși conservare a singelui Plo
iești. Datorită lor, viața lui Ni
colae Dima a fost salvată.

I Micșorați» » •

| viteza!
Odată cu intensificarea circu-

Ilației rutiere, radarul reapare 
pe șosele. De cunnd a fost pus 
in funcțiune in mai multe lo-

I calități din județul Timiș. Au 
fost depistați nu mai puțin de 
94 de șeferi care conduceau cu 
viteze mai mari decit limita le-

Igală. Printre amatorii de vite
ză — Gelu Căpățină, tehnician 
agricol la I.A.S. losifălău (prins 
|„m obiectiv" in două rinduri 
la interval de 6 zile), Iosif 
Luxemburger și Ioan Dorel 

IBrartea din Timișoara, care cir
culau prin oraș cu 89 și, res
pectiv, 85 km la oră ș.a. Plin 
de învățăminte este cazul lui

I Constantin Lâpădat, tot din 
Timișoara, care a împrumutat 
mași,.a proprie unor cunoscuți.

I Acest fapt l-a costat 500 de lei, 
deoarece, intr-o singură zi, au
toturismul respectiv a fost în
registrat de două ori circulind

Iin localități cu viteze de peste 
70 km la oră.

| Păstrăvi 
| pentru 
■„niarea“
de la Vidra

I La crescătoria piscicolă de la
• Voineasa a Inspectoratului sil-

Iv.c Vilcea au sosit peste 1.5 
milioane icre de păstrăv Core- 
g a. După perioada de in cuba-

Iție, care va dura circa două 
luni, puietul rezultat va fi eh - 
versat la Începutul lunii iunie 
in lacul de acumulare de la

I Vidra. Acesta se va adăuga ce
lor 900 000 de păstrăvi indigeni 
cu care tinâra mare alpină a

Ifos t populată deja anul trecut. 
Deci. aviz Turiștilor : cînd veți 
esc./iada mur>;;i Lotrului, nu 
uitați— undițele !

I După a 50-a
I condamnare

ÎN FIECARE UNITATE - MĂSURI HOTĂRÎTE 
PENTRU ÎNSĂMÎNȚAREA INTEGRALĂ 

A TUTUROR SUPRAFEȚELOR PREVĂZUTE!
Consemnăm, din primele rinduri, 

rezultatele care au fost obținute, 
pină acum, la lucrările agricole de 
primăvară, așa cum rezultă din da
tele comunicate, ieri, de județe mi
nisterului dc resort. A fost insămln- 
țată o suprafață totală cu culturi din 
prima epocă d*» 807 000 hectare, coca 
ce reprezintă 58 la sută din planul 
întreprinderilor agricole dc stat și 48 
la sută din ccl al cooperativelor agri
cole de producție. In numeroase ju
dețe — Bihor. Timiș. Vilcea, Sălaj, 
Mehedinți — au fost insămințate 
suplimentar suprafețe mari din pri
ma epocă. Lucrările sint avansate și 
in unele din județele care au avut 
de suferit dc pe urma ultimelor Că
deri masive dc zăpadă. Aceste rezul
tate se datoresc măsurilor organiza
torice și tehnice bine gindite care au 
fost luate de organele județene de 
partid și de stat, de conducerile uni
tăților agricole, muncii însuflețite a 
tuturor celor care lucrează pe ogoare. 
Ca și in alte ocazii, țărănimea, meca
nizatorii din I.A.S. și S.M.A., prin 
dirzenie și muncă eroică au reușit să 
Învingă dificultățile naturale, să e- 
vacueze in cea mai mare parte ex
cesul de apă. să pregătească terenul 
și să însămințeze mari suprafețe.

în fiecare zi ziarul nostru con
semnează numeroase exemule de 
bună organizare, initiative deosebite 
care au drept scop insămințarea fie
cărei culturi in limitele timpului 
optim, executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate, condiție hotă
râtoare pentru obținerea unor recolte 
mari la hectar. Sint cunoscute nume
roasele inițiative ale mecanizatorilor 
de a lucra in schimburi prelungite.

pini la orele 23 și in schimburi de 
noapte, preocupări ale conducerilor 
de unități pentru a le asigura masa 
la caoâtul tarlalei, organizarea de a- 
gregate și cupluri de mașini agrico
le. oare permit ca viteza de lucru 
să se dubleze. La aceasta se adau
gă intervențiile operative ale spe
cialiștilor si activiștilor din cadrul 
organelor județene care, cunoscind 
situația de la fata locului. Iau cele 
mai potrivite decizii in ce privește 
deplasarea operativă a tractoarelor po 
terenurile care pot fi lucrate cu 
prioritate. Ce trebuie Întreprins in 
continuare in vederea intensificării 
lucrărilor ? Această problemă a con
stituit obiectul unei ședințe de lucru 
care a avut loc ieri scara la minis
ter. Citeva concluzii sint deosebit de 
utile.

Evoluția vremii. Scăderea tempera
turii, care a afectat partea de nord- 
vest a Europei, s-a făcut simți
tă și In țara noastră. Specia- 
lștii Institutului de meteorologie 
și hidrologie apreciază că scă
derea temperaturii in stratul super
ficial alasolului nu va afecta cultu
rile de cimp insămințate pină acum : 
mazărea, borceagul, lucerna, sfec’a 
de zahăr etc. Deși fenomenul de 
răcire a vremii este de scurtă dura
tă. trebuie luate unele măsuri pen
tru prevenirea eventualelor pagube. 
In special în bazinele pomicole, tre
buie îngrijite In primul rind răsad
nițele și solariile pentru a se asigura, 
in continuare, dezvoltarea normală a 
plantelor. De altfel, luna april’ - va 
avea un potențial termic mai ridicat 
decit în ceilalți ani și va fi mai mo
derată in ce privește precipitațiile.

Dacă În aud-estul țării continuă lu
crările de evacuare a excesului de 
apă de pe cimp, in partea de vest a 
țârii alimentarea cu apă freatică 
fiind mal Blabă »e impun măsuri 
agrotehnice de conservare a umezelii 
in sol.

încheierea Insămințâril culturilor 
din prima epocă. Așa cum rezultă 
din datele centralizate la ministtr, 
mal sint de insămințat cu aceste 
culturi 680 000 ha in cooperativele a- 
gricole și 127 000 ha in întreprinde
rile agricole de stșt. Cele mai mari 
suprafețe urmează să sc realizeze in 
județele cu pondere marc in produc
ția agricolă cum sint cele din cimpia 
Bărăganului care au fos afectate pu
ternic de r.xoe.-• il umiditate.
Interesele economi i tâ-ii — fiind 
vorba dc plante tehnic? do mare În
semnătate cum sint sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui, inul pntru ulei și 
tulpini, la care sc al jgâ furajele 
cultivate — cer ca la fiecare din a- 
ceste culturi să se realizeze integral 
suprafețele prevăzute prin planul de 
stat.

Arăturile de primăvară și pregăti
rea terenului. După cum se știe, din 
toamnă, datorită excesului de umidi
tate din sol. au rămas ^suprafețe 
mari de teren nearate. Lucrările au 
continuat, in unele locuri, și peste 
iarnă, in-tensif-icindu-se. peste tot. 
odată cu zvintarea terenului. Totuși, 
la această dată mai trebuie făcute 
arături pentru culturile care se in- 
simințează mai tirziu. pe o supra
față care însumează 600 000 hectare. 
Cele mai mari suprafețe trebuie 
arate in cooperativele agricole din 
județele: Ilfov — 55 000 ha, Teleor

man — 85 000 ha. Buzău — 40 000 ha. 
Ținindu-se scama câ terenurile care 
trebuie arate au. In general, exces 
do umiditate, ministerul a recoman
dat ca aceste lucrări să se facă cu 
cea mai mare răspundere, să nu re
zulte brazde compacte care in scurtă 
vreme se pot întări intrucit ar face 
imposibilă insămințarea in condiții 
optime.

Semănatul porumbului a Început 
In unele zone din sudul șl vestul 
țării, iar din săptămina care ur
mează sc va trece, in cea mai mare 
parte a tării, la executarea acestei 
lucrări. Ce recomandă ministerul șl 
institutele de specialitate ? Se 
apreciază că. aproape In toată țara, 
solul are o rezervă suficientă de apă 
Incit se poate asigura o bună răsă
rire și dezvoltare a plantelor. întru- 
cit trecem printr-o perioadă cu o 
scădere de temperatură este mai in
dicat ca, in aceste zile, să se Încheie 
lucrările de pregătire a terenului, 
iar in momentul cind in sol se va 
realiza temperatura optimă, stațiu
nile experimentale din zonele res
pective și specialiștii din unități să 
dea semnalul începerii lnsămlnță- 
rllor.

In aceste zile, organele și organi
zațiile de partid, consiliile populare, 
specialiștii și toți oamenii muncii 
din agricultură să acționeze cu hotă- 
rire, din zori și pină In noapte, asi- 
gurind utilizarea la maximum a 
tractoarelor și mașinilor agricole, a 
timpului de lucru pentru a se însă- 
mința toate suprafețele, pe culturi, 
așa cum s-a prevăzut In planul fie
cărei unități.

Noul hotel „Parc' din Slatina

(Foto : E. Dichiscanu)
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MAI RĂU „CA-N CODRU"!
Slntem nevoiți să 

scriem, cu amărăciune, 
despre distrugerea unei 
plantații. La marginea 
Bucureștiului, pe b-dul 
Ion Șulea, mai este — 
pentru că nu au fost do- 
boriți toți pomii — o li
vadă de cireși. Oamenii 
se obișnuiseră ca atunci 
cind coborau din blocu
rile de locuințe, care a- 
proape că au inconju- 
rat-o, să o admire și să 
se bucure de frumusețea 
ei. ,.In special primăvara 
era o splendoare — reți
nem cuvintele tov. Vale
ria Manolo, care locuiește 
in apropiere și s-a oprit 
alături de noi cind ne-a 
văzut fotografiind pomii 
doboriți. V.. spun sincer, 
cind am venit de la servi
ciu și am văzut copacii 
tăiați, ani început să 
pling. Vedeți, pomii tă

iați au îmbobocit și in 
curind ar fi înflorit". In 
jurul nostru s-au strins 
mai mulți cetățeni care 
locuiesc in apropiere. Au
zim aceleași cuvinte de a- 
mărăciune. Oamenii au 
rupt ramuri și le-au dus 
acasă sâ înflorească in 
glastre. Vor fi ultimele lor 
flori. Fructe nu vor mai 
face niciodată. Ai cui sint 
cireșii ? Mai corect : ai cui 
au fost ? Ai cooperativei 
agricole Dudești. Au fost 
tăiați de către I.O.R. „A- 
vem toate aprobările ne
cesare — spune tov. 
Nicolae Gaiță, director 
tehnic Ia I.O.R. In acel 
loc urmează sâ amplasăm 
un nou obiectiv de inves
tiție și trebuie tăiați po
mii de pe citeva hectare. 
La începutul acestui an 
am preluat cu acte in re

gulă terenul de la coope
rativa agricolă Dudești.

— Nu se putea alege 
totuși alt amplasament ?

— întreprinderea Pro- 
iect-București ne-a pre
zentat mai multe varian
te. Aceasta a Întrunit 
insă cele mai bune con
diții.

Desigur, există toate a- 
probările necesare pentru 
scoaterea terenului din 
circuitul agricol. Admitem 
că nu exista altă soluție 
sau că, așa cum ni s-a 
spus, soluția adoptată este 
cea mai bună, pentru că 
răspunde unor interese e- 
conomice superioare. Nu 
este de competența noas
tră să cercetăm și să ne 
pronunțăm asupra acestui 
aspect. Sperăm câ o vor 
face organele competente. 
Dar de ce Ministerul A- 
griculturii, Industriei A-

limentare și Apelor, cind 
a dat această aprobare, nu 
a hotărit înființarea unei 
plantații noi ? Cum pot 
admite organele de spe-, 
cialitate ale ministerului 
să fie măcelărită o livadă 
fără a schița nici măcar 
cel mai mic gest pentru 
a pune ceva in loc ? Și 
aceasta cind ?! Exact in 
aceste zile cind in întrea
ga țară se dă o puternică 
bătălie pentru a traduce 
in viață o lozincă ce, tin
de să devină foarte popu
lară : Pomi, cit mai mulți 
pomi, in livezi, pe lingă 
case, oriunde pot crește și 
rodi !

Sau pentru tovarășii in 
cauză lozinca este doar... 
o „lozincă" ?

Ion TEODOR
Foto : M, Andreescu

C/Ț/ POM/ </ SĂD/F AZS?
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Corespondenții rubricii de astăzi se referă In scrisorile trimise redacției Ia eficiența activității de control 
obștesc, înfățlșînd măsurile operative ,lyate In urma verificărilor efectuate de ei, sau, unde este cazul, și din. 
păcate este incă destul de des, criticind atitudinea de nepăsare a celor direct vizați.

In piața municipiului Boto- I 
I fani, un mușteriu cerceta cu | 

luare aminte cind pe un cum-

I părător, cind pe altul. Deoda- |
ta, in timpul acestei indeletni- J 
ciri nu prea... comerciale, ser- * 

I gemul major de miliție Vasile |
Nechiforescu i-a cerut bulei.- I 
nul de identitate la control. | 
Muștcr.ul cu pricina era Axin- . 

Ite Melniceanu, din comuna |
V.ișoara (Botoșani), posesorul I

unui neobișnuit palmares de 1 
| antecedente penale. Nu de mult, I 
| in cazierul său fusese inregis- I 
| trată cea de-a 50-a condam- I

nare. In urma sentinței nr. .

1 3 1973 a judecătoriei dm Sfintu I
Gheorghe trebuia să execute I 
un an și 6 Luni închisoare.

IA. M. dispăruse insă fără urmă. I
Reținut in municipiul Botoșani, I 
el a fost condus la locul po- ’ 

Itrivit pentru ispășirea unui ase- i
menea .jubileu". I

Rubrică redoctatâ de
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinfeii*’ I

' . ALBA. l.<|

• AZI, 4 700 • IN TOTAL - 25 000
începind de joi, 5 aprilie, 

In județul Gorj a fost de
clanșată „săptămina pomi- 
culturii", marcată prin am
ple acțiuni menite să spo
rească plantațiile existente 
cu incă 45 000 pomi fructi
feri. Organizindu-se ample 
acțiuni de masă, asigurind 
din timp materialul sădi- 
tor, s-a reușit ca pină 
aseară, la ora 21. să fie 
plantați 25 000 pomi din 
care numai ieri, 8 apriiie, 
au primit „botezul" pămin- 
tului. in locul unde vor da 
roade, mai bine de 4 700 
pomi fructiferi.

Consemnăm doar câteva 
din momentele ce formea
ză agenda „săptămlnii po- 
miculturii", surprinse ieri 
in raidul nostru. La Vă- 
giulești, comună cu vechi 
tradiții in pomicultură, a-

vind deja o plantație de 
140 hectare, oamenii să
deau pomi pe două hectare, 
In capul viei, dinspre pă
dure. și pe trei hectare la 
plantațiile din deal. Pen
tru cetățenii comunei s-au 
procurat 1 000 de pruni fi 
200 nuci, care sint plantați 
in curți și In fața caselor. 
Ieri, la cooperativa acricolâ 
Ploșîina mal erau de plan
tat 3 hectare de pruni din 
planul pe acest an de 30 
hectare. Aici lucrau citeva 
sute de elevi ai Grupului 
școlar profesional Motru. 
Terenul a fost împărțit pe 
clase, iar clasele au repar
tizat șirurile de pomi pe 
elevi, urmind ca fiecarp 
să-și îngrijească „pomii 
lui" pină la‘ terminarea 
școlii.

Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii*

• 3 500 POMI FRUCTIFERI • iN „SĂPTA- 
MÎNA POMICULTURII'' —27 000 POMI FRUC
TIFERI Șl 60000 BUTAȘI DE VITĂ DH VIE

Săptămina aceasta in ju
dețul Alba a fost declara
tă „Săptămina pomicultu- 
rli". In toate localitățile, 
consiliile populare au ini
țiat acțiuni de masă pen
tru plantarea de pomi 
fructiferi șl butași de viță 
de vie. Din inițiativa con
siliului popular județean, 
pomii fructiferi se transpor
tă direct In comune, unde 
au (ost amenajate puncte 
de desfacere, astfel incit 
cetățenii nu trebuie să-i 
caute in alte localități. Un 
număr mare de pomi au 
plantat cetățenii din co
munele Lupșa — 1 600. Ră- 
deetl — 1 000. Săscior — 
1 500, Strimți — 900, Sln- 
timbru și Spring — cite 
500. în orașul Aiud, acțiu
nea bine organizată de că

tre consiliul -popular oră
șenesc, se desfășoară din 
plin, urmărindu-se ca fie
carp familie să planteze 
cel puțin 3 pomi fructiferi. 
Pină In prezent s-au plan
tat 7 000 pomi, iar pină la 
sfirșitul sâp'.ăminii se voi 
planta incă 5 000. O aten
ție deosebită se acordă 
plantațiilor de vită de vie. 
Cooperativele agricole de 
producție din Șard, Da ia 
Română și Girbova de 
Sebeș vor planta cu viță de 
vie 26 hectare. Pină ieri 
In Județul Alba s-au plan
tat 60 000 butași de viță de 
vie și 27 000 pomi fructi
feri. Ieri s-au ' plan
tat 3 500 pomi fructiferi.

Ștefan D1NICA 
corespondentul „Scinteii'

® Munca noastră n-a fost zadarnică, 
„încercind un bilanț al celor peste 40 de controale 
efectuate in 1972 și in primele două luni ale acestui an 
de echipa pe care o conduc, pot aprecia că munca de
pusă nu a fost zadarnică. In urma observațiilor si pro
punerilor făcute de membrii echipei a fost amenajat te
renul pieței din comună, s-au construit tarabe, la ci
nematograf a fost confecționat un nou ecran și a în
ceput organizarea matineelor pentru elevi, la căminul 
cultural au fost reorganizate echipele artistice și a în
ceput punerea in scenă a unei piese de teatru, la bi
bliotecă a sporit numărul cititorilor ș.a. Vrem să cre
dem că și in continuare cei controlați vor acorda ace
eași atenție sesizărilor noastre, acest lucru fiind in in
teresul tuturor locuitorilor comunei, In numele cărora 
de fapt ne exercităm mandatul de controlori obștești". 
(CRISTACHE SALCIANU, comuna Grojdibodu, județul 
Olt).

® La receptivitate trebuie să răspunzi 
CU... receptivitate. "Cu ocazia controalelor dm 
luna ianuarie a.c. am sesizat conducerea cooperativei 
integrate Tg. Ocna asupra comportării gestionarului Igă 
Gheorghe : nu respecta orele de program, nu aprovizio
na unitatea cu mărfurile solicitate de consumatori, do
sea produsele, se purta necuviincios cu clienții ș.a.-De 
asemenea, am sesizat că la magazinul mixt din Satul 
Nou și la bufetul din aceeași localitate nu erau con
struite sobe de încălzit, clienții fiind nevoiți să stea in 
frig, iar magazinele din satele Bahna și Piriul-Boghii 
erau închise pentru că nu aveau gestionari. Ce a ur
mat ? La scurt timp, gestionarul I.G. a fost schim
bat, la cele două unități din Satul Nou au fost constru
ite sobele de încălzit, iar la magazinele inchise au fost 
numiți noii gestionari. La receptivitatea manifestată 
față de sugestiile noastre va trebui să răspundem cu 
aceeași receptivitate, pe viitor străduindu-ne sâ con
tribuim și mai substanțial la efortul general de îmbu
nătățire a activității sectoarelor verificate". (A. PI- 
SARU, A. BEJENARU. GH. ROTARU, C. IFTIMIE, co
muna Pirărești, județul Bacău).

© Schimbarea responsabilului s-a 
dovedit binevenită. 'ontrolul etecluat nu 
demult la brutăria locală am fost nemulțumiți de dezor
dinea de aici: pardoseala necurățată. îmbibată cu cocă 
de făină și motorină, pinzele de pe rafturi murdare, la 
fel halatele de pe lucrători etc. Cit privește calitatea 
piinii, aceasta era total necorespunzătoare. In urma se
sizării noastre, conducerea cooperativei a schimbat res
ponsabilul brutăriei, măsură dovedită ca binevenită atit 
do imbunătățirea ulterioară a calității piinii, cit și a as
pectului gospodăresc al unității". (CONSTANTIN 
ȚEȚU, comuna Dor Mărunt, județul Ialomița).

© Cine limpezește apele de ia Cav- 
j-jjC 7 „Am sesizat întreprinderea minieră Cavnlc, in 
administrația căreia se află bazinele de apă potabilă 
ale orașului, că apa conține impurități, este insuficient 
cloraminată, iar bazinele sint necu?âțate, pline de mii. 
De asemenea, am sesizat aceleiași întreprinderi că res
turile menajere nu sint ridicate de la blocuri conform 
graficelor. Cu toate că cele semnalate erau extrem 
de importante și deloc imposibil de rezolvat, pină la 
ora la care vă scriu totul a rămas neschimbat. Păcat 
parcă și de timpul nostru, al celor care mergem in 
control" (NICOLAE P1ELMUȘ. bl. 12, ap. 20, orașul 
Cavnic, județul Maramureș).

® De ce a trebuit să apelăm la ajute- 
ru! nudisie?. ,,Aș putea numeroase exemple 
privind lipsa de atenție a celor de la cooperativa de 
consum Băbeni (comuna Popești) (ață de sesizările 
echipelor de control obștesc, dar mă voi opri la unul 
singur : in 6 martie a c. am constatat că gestionarul de 
la bufetul din satul Meeni ține dosită o anume canti
tate dc marfă. Am cerut, pe loc, responsabilului să 
scoată marfa la vlnzare. Zadarnic. Am mers a doua zi 
la conducerea cooperativei. Zadarnic. De-abia a treia 
zi, după ce am sesizat organele de miliție, s-au luat 
măsurile d<^ rigoare. Așadar, pentru un singur caz. cinci 
persoane am irosit (mai bine zis am pierdut) trei zile, 
timp pe care-l puteam folosi in controlarea altor uni
tăți din sat" (GHEORGHE ȘCIIIOFU, comuna Popești 
județul Vilcea).

• Ds la nepăsare la sfidare. ■Ech|Pa 
noastră de control obștesc a sesizat In repetate rinduri 
grave abateri in activitatea cooperativei agricole de

producție. (Scrisoarea a fost trimisă spre cercetare 
organelor In drept — n.n.). De fiecare dată insă obser
vațiile noastre au rămas fără ecou. Fiind probabil ne
mulțumiți de faptul că sintem exigenți, in luna februa
rie a.c. — cind am cerut să verificăm activitatea de la 
distilerie, de la circularul de lemne și de la parcul auto 
— ni s-a refuzat pur și simplu punerea la dispoziție 
a unor acte necesare. Mai mult, sesiztnd cazul președin
telui C.A.P., acesta ne-a răspuns : „Vedeți-vă de tre
burile dv. că pe noi ne controlează alte organe". E 
regretabil că președintefe consiliului comunal F.U.S., 
tovarășul Săndulescu Dumitru — de față la această 
intimplare — nu a luat nici o atitudine, complăcindu-se 
in situația de a fi sfidată echipa de control obștesc". 
(C. PURCAREA, a. marin, m. bandu, f. coman, 
D. RADU, comuna Tătulești, județul Olt).

® Trei propuneri concrete, trei refu
zuri Categorice. "Iată citeva dtn propunerile in- 
scrise de echipa noastră In registrul de control : 1) In
trucit piinea se vinde in aceeași încăpere in oare sint 
depozitate și cerealele — să se construiască un chioșc 
separat. Propunerea nu a fost luată in considerație. 
2) Să fie redistribuiți la alte unități biscuiții aflați in 
stoc la magazinul din satul Homoriciu intrucit stocurile 
depășesc cu mult cererea reală de consum. Nici in acest 
sens nu s-a luat vreo măsură. 3) Magazinele să fie 
aprovizionate cu ceea ce este necesar și nu cu pro
duse nesolicitate de cumpărători. Nu s-a luat in consi
derație. Mai mult, recent, cind a venit mașina cu 
mărfuri de la depozitul județean, merceologul a cerut 
gestionarului să ia și citeva kilograme de ceai, altfel 
nu-i dă produsele solicitate. Cum gestionarul a res
pins condiția impusă — magazinul avea in stoc su
ficiente cantități de ceai — mașina a plecat fără să-i 
lase vreo marfă". (ION T. MORCOV, comuna Izvoarele, 
județul Prahova).

® Și omul care ne-a respins purla ha
lat alb. „Echipa noastră de control obștesc a consta
tat la dispensarul comunal mai multe nereguli : lipsă 
de curățenie in încăperi, nerespectarea programului de 
lucru de către personalul salariat, înregistrarea fictivă 
a unor bolnavi in scopul vinderii medicamentelor ce 
li s-ar fi cuvenit acestora in mod gratuit etc. Ce cre
deți că ne-a declarat medicul șef al dispensarului 
(Doru Băncilă) cind i-am adus la cunoștință procesul- 
verbal încheiat : „Nu voi face nimic din ce e scris 
acolo, deși aș putea". Considerăm această atitudine to
tal neprincipială, ea contribuind — prin neluarea măsu
rilor necesare — și la știrbirea prestigiului membri
lor echipei față de cei controlați" (prof. DIACONU 
ECATERINA, comuna Țibana, județul Iași).

• De parcă nici nu am mai fl fost în 
COntro!. "Recent- am fost Împreună cu membrii echi
pei de control obștesc la restaurantul' „Rapid" din Pi
tești, pentru a constata cum au fost valorificate propu
nerile consemnate de noi in prooesul-verbal din 31 I 
1973. Credeam că, cel puțin de această dată, s-au luat 
măsuri mai serioase, dar ne-am înșelat. Și acum res
ponsabilul lipsea din unitate, barmanul ne-a primit cu 
cuvinte jignitoare și nici n-a vrut să se legitimeze. în 
local curățenia lăsa de dorit, personalul nercspectind 
obligația de a purta ecusoane și de a avea o ținută ves
timentară adecvată etc în vitrina de la bufet am găsit 
mai multe porții de cirnați „Bicaz" cu o lipsă de circa 
17 grame la fiecare porție. Prețurile nu erau afișate la 
toate sortimentele de bucătărie. Registrul unic de con
trol era de negăsit. De altfel, ne este imposibil 
să cunoaștem măsurile luate de conducerea T.A.P.L. 
Pitești in urma controalelor noastre, intrucit, pe lingă 
faptul că nimeni nu consemnează avizul in procesele 
verbale întocmite, nici nu primim răspuns la cele se
sizate. Asemenea cazuri am găsit și la bufetul „Nucu" 
și restaurantul „Oltul" din localitate". (DIN NICOLAE, 
cartierul Trivale. bloc 23. ap. 26. Pitești).

Rubricâ realizata de 
Mihai IONESCU

IN FAȚA UNOR SITUAȚII DE NESOCOTIRE 
A OBLIGAȚIILOR PE CARE ORICE UNITATE LE 
ARE ÎN REZOLVAREA SESIZĂRILOR FĂCUTE 
DE CONTROLUL OBȘTESC, REDACȚIA NOAS
TRĂ SOLICITA INTERVENȚIA FORURILOR IE
RARHICE IMEDIAT SUPERIOARE ȘI ALE RES- 
PECTIVELOR CONSILII JUDEȚENE ALE F.U.S. 

așteptam răspunsuri scrise. în terme
nul LEGAL PREVĂZUT PENTRU TOATE ORGA- 
pres\DE STAT SAU 0BȘTEȘTI criticate ÎN 
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încheierea vizitei oficiale a președintelui Republicii 
Democratice Sudan, Gaafar Mohammed Nimeiri

Șeful statului sudanez 
a părăsit tara noastră

Președintele Republicii Democratice 
Sudan, general-maior Gaafar Moham
med Nimeiri, împreună cu soția, 
Buseina Nimeiri, care, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a făcut o vizită oficială 
in tara noastră, a părăsit, vinari la 
amiază. Capitala.

Șeful statului sudanez a fost Înso
țit in această vizită de Mansour 
Khalid, ministrul afacerilor externe. 
Ibrahim Moneim Mansour, ministrul 
economiei naționale, Izz El Dien El 
Sayed, membru al Biroului Politic al 
Uâiunii Socialiste Sudaneze, Aby 
Bșkr Osman Mohamed Jalih, secre
tat general la președinția'republicii. 
Bona Malwal, adjunct al ministrului 
informațiilor și culturii. Gamal Mo
hamed Ahmed, ambasador în M.A.E. 
al R.D. Sudan, generai de brigadă 
Omar Mohammed El Tayeb, Gindeel 
Ibrahim Gindeel. adjunct al secreta
rului general pentru problemele ca
binetului. de consilieri și experți.

De la reședința rezervată distinși
lor oaspeți, intr-o mașir.ă escortată 
de motocicliști, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri se îndreaptă spre 
aeroportul Otopeni. Numeroși bucu- 
reșteni aflați pe traseu saluta cu 
multă căldură pe cei doi șefi de stat.

Aeroportul Otopeni este împodobit 
sărbătorește. Aici sint arborate dra
pelele de stat ale României și Suda
nului. Deasupra pavilionului oficial 
se află portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohammed Ni
meiri. Pe mari pancarde sint înscrise 
în limbile română și arabă urările : 
..Să se dezvolte și să se întărească 
prietenia dintre popoarele Republicii 
Socialiste România și Republicii De
mocratice Sudan !", ..Trăiască pacea 
și prietenia între popoare !M.

Au venit să-și ia rămas bun de la 
Oaspeți Ii ie Verdeț. prim-vicepre- 
șbdinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, primarul general al 
Capitalei. Emil Drăgănescu și Ion 
Pâțan, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Constantin Stătes- 
cu. secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu. ministrul afaceri
lor externe, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizalii ob
ștești. generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Tag Elsir Mohamed 
Abbas. însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Democratice Su
dan la București, și Florian Stoica, 
ambasadorul României la Khartum.

Se aflau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in țara noas-- 
tră, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Mii de bucureșteni se aflau pe pla
toul din fața salonului oficial. Ei au 
venit să-și exprime. încă o dată, sim
țămintele de stimă și prețuire față 
de înaltul sol al poporului sudanez 
prieten, să-și manifeste deplina apro
bare și satisfacție față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei întreprinse in 
țara noastră de președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri. Populația Capi
talei _ întregul nostru popor — văd

în această vizită o nouă și pregnan
tă mărturie a bunelor relații româ- 
no-sudaneze, a voinței comune a ce
lor două țări și popoare de a dezvol
ta o colaborare rodnică și multilate
rală. în interesul lor. cit și al cauzei 
nobile a păcii și ințelegerii interna
ționale. Cetățenii României socialiste 
iși reafirmă, cu acest prilej deosebit, 
sentimentele de solidaritate și res
pect față de lupta poporului sudanez 
pentru consolidarea independenței 
și suveranității național?. pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare pe 
calea progresului.

Locuitorii Capitalei, aflați la ae
roport. fac o entuziastă primire celor 
doi șefi de stat.

începe ceremonia oficială : o gar
dă de onoare prezintă onorul. Sîrit 
intonate imnurile de stat ale Re
publicii Democratice Sudan și Repu
blicii Socialiste România. Răsună 
21 de salve de artilerie.'

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gaafar Mohammed Ni
meiri trec in revistă garda de onoare.

Președintele Republicii Democratice 
Sudan. Gaafar Mohammed Nimeiri. 
și soția sa. Buseina Nimeiri, iși iau. 
apoi, rămas bun de la persoanele 
oficiale române, de la membrii 
corpului diplomatic.

Președintele Consiliului de Stat. 
Nicolaț Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu ii conduc pe oaspeți la 
scara avionului.

Tinere in costume naționale oferă 
președintelui, soției sale și celorlalte 
oficialități sudaneze buchete de flori.

Luindu-și rămas bun. cei doi șefi 
de stat iși string călduros miinile. 
se îmbrățișează. Urind oaspeților 
drum bun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu transmite poporului suda
nez urările sale cele mai sincere de 
progres, prosperitate și pace.

De pe scara avionului, șeful sta
tului sudanez și soția sa răspund 
prietenește saluturilor adresate de 
cei care au venit să-i conducă la 
plecare.

La ora 12.00 avionul prezidențial 
decolează. Pină la frontieră, aero
nava este escortată de o escadrilă a 
aviației militare române.

După aproape cinci zile de convor
biri rodnice cu președintele Nicolae 
Ceaușescu — continuindu-se. astfel, 
dialogul fructuos început la Khartum 
— ‘de contacte directe, nemijlocite 
cu realizările țării noastre, pentru 
care a avut cuvinte de înaltă apre
ciere. de intilniri pline de căldură 
cu colectivele unor mari unități in
dustriale, președintele Gaafar Mo
hammed Nimeiri și-a încheiat vizita 
in România. Ea se înscrie, fără în
doială, ca o contribuție de impor
tanță majoră la dezvoltarea relațiilor 
româno-sudaneze, la extinderea și 
adincirea colaborării și prieteniei 
dintre cele două țări și popoare, re
prezentând, in același timp, un aport 
de seamă la edificarea unui climat 
de pace și cooperare internațională.

★
Ceremonia semnării Declarației 

solemne comune și ceremonia plecării 
președintelui Republicii Democratice 
Sudan au fost transmise de posturile 
noastre de radio și televiziune.

INTERVIUL 
acordat presei sudaneze 

de președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceausescu
ÎNTREBARE : Ce părere aveți dumneavoastră, 

domnule președinte, despre realizarea integrității 
naționale ?

RĂSPUNS : Apreciez că realizarea Integrității națio
nale este deosebit de importantă, că asigură dezvol
tarea economică socială, întărirea independenței și 
creșterea bunăstării întregului popor.

ÎNTREBARE : Ce părere aveți tn legătură cu 
lupta popoarelor pentru eliberare națională din 
Africa ?

RĂSPUNS : în Africa se desfășoară lupta de elibe
rare națională a popoarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau împotriva colonialiștilor — și apreciez 
că sînt condiții pentru intensificarea acestei lupte, ca 
să se pună capăt cu desăvîrșire politicii colonialiste.

România acordă un sprijin activ tuturor mișcărilor 
de eliberare și desfășoară în acest sens o largă activi
tate politică și diplomatică, dezvoltă relații de colabo
rare cu toate mișcările de eliberare națională.

ÎNTREBARE : Apreciați, domnule președinte, eă 
exista condiții pentru o soluționare cit mai rapidă 
a problemei Orientului Mijlociu ? Cum apreciază 
acest lucru România ?

RĂSPUNS : Apreciez că în Orientul Mijlociu trebuie 
să se ajungă la o soluție care să pună capăt stării de 
încordare, să ducă la aplicarea rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967, la retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, la asigu
rarea independenței și suveranității tuturor statelor 
din această zonă și, totodată, să se creeze condiții pen
tru rezolvarea problemei populației palestlnene în 
concordanță cu hotărîrea acesteia de a-și asigura o 
viață independentă.

ÎNTREBARE : Ce doriți să transmiteți poporului 
sudanez cu ocazia încheierii acestei vizite in țara- 
dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Aș dori, încă o dată, să remarc cu de
plină satisfacție rezultatele pozitive ale vizitei preșe
dintelui Nimeiri în România, precum și ale vizitei pe 
care am făcut-o anul trecut în Sudan — prin care s-au 
pus bazele unei largi colaborări între țările noastre.

Doresc să urez poporului sudanez să obțină succese 
tot mai mari în dezvoltarea unei economii indepen
dente și prospere, în întărirea independenței și suve
ranității, să urez o bună colaborare între popoarele 
noastre.

INTERVIUL
acordat presei române

ÎNTREBARE : Cum apreciați, domnule președin
te, rezultatele vizitei dumneavoastră tn România ?

RĂSPUNS : Am dorit de mult să vizitez România, 
dorință pe care am realizat-o tn aceste zile. Am avut 
diferite convorbiri în multiple domenii. Impresia mea 
este că ele au avut succes și vor aduce un mare folos 
Sudanului și României, relațiilor dintre țările noastre.

în domeniul economic aceste convorbiri au dus ia 
elaborarea unor protocoale, pe baza cărora România 
și Sudanul vor realiza, în cooperare, multe proiecte. 
Am lărgit acordul comercial între România și Sudan, 
vom colabora în domeniile metalurgiei și prospectării 
petrolului.

In domeniul cultural am deschis drumul către 
schimburi In toate domeniile, ca schimbul de infor
mații, colaborare în domeniul învățămîntului, schim
buri de cărți, publicații, schimburi de delegații de ti
neret, femei etc.

ÎNTREBARE : Ați putea, domnule președinte, să 
cd referiți la principiile care stau la baza relațiilor 
dintre România și Sudan ?

RĂSPUNS : în domeniul politic am căzut de acord 
cu privire la multe principii pe baza cărora acționăm, 
atît România, cît și Sudanul. Acționăm pentru socia
lism, progresul popoarelor, pace și independență. Am 
căzut de acord asupra unul lucru important, care face 
parte atît din politica României, cît și din cea a Su
danului : neamestecul în treburile interne ale’ statelor, 
respectarea suveranității și dezvoltarea tuturor țărilor. 
Am căzut de acord, de asemenea, că metodele pentru 
aplicarea acestor principii sînt stabilite de către fiecare 
stat în parte.

în domeniul politicii externe am căzut de acord, 
după cum am spus, în principalele probleme ale vieții 
internaționale. Am căzut de acord că există probleme 
Internaționale majore a căror rezolvare ne-ar bucura, 
aceasta servind intereselor statelor mici. De aceea, 
este de datoria tuturor statelor să încerce să rezolve 
aceste probleme majore, ca problema Orientului Apro
piat și problema lichidării colonialismului mondial.

Telegrcrr.â de la bordul avionului

Excelenței Sale
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte al Contiliului de Stat a! Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, doamnei 
Elena Ceaușescu și tuturor colegilor dumneavoastră din guvern, din 
nartid sincerele noastre mulțumiri și recunoștința pentru primirea și 
îrtimpinarea călduroasă ce ni s-au tăcut in toate locurile pc care le-am 
vizitat in marea dumneavoastră țară. Sintem toți incintați de primirea 
afectuoasă pe care ne-au făcut-o guvernul și partidul dumneavoastră. 
Ne-au impresionat nu numai generozitatea dumneavoastră, dar și smee- 
r tatea si seriozitatea modului In care au decurs convorbirile noastre 
Ceea ce' am realizat n-ar ti putut ti realizat tără hotărirea ambelor 
n’.rti de a face din relațiile noastre un model de prietenie și colaborare 
titre popoarele lumii. încă o dată vă mulțumesc, mulțumesc Excelenței 
Voastre, doamnei Elena Ceaușescu și poporului României pentru primi
rea călduroasă și ospitalitatea cu care ne-au intimpinat și vă rog să-mi 
permiteți să vă asigur de cea mai înaltă considerație din partea mea.

General maior GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președinte al Republicii Democratice Sudan

Un moment important pentru afirmarea 
și ridicarea pe o treaptă superioară 
a rolului conducător al organizațiilor 

de partid in viața economică
(Urmare din pag. I)
să se analizeze modul tn care in fie
care centrală șl întreprindere s-au 
realizat forme și structuri cu inalt grad 
de funcționalitate și operativitate, mai 
simple, mai economice și mai efici
ente, cu mai puține trepte ierarhice, 
inlăturindu-se sursele de birocratism, 
tergiversare și formuiarislică inutilă, 
în strinsă legătură cu aceasta, se va 
examina cum s-au raționalizat per
sonalul de conducere și aparatul ad- 
ministrativ-funcționăresc, cum s-au 
organizat subunitățile de producție și 
cercetare, compartimentele funcțio
nale, potrivit normelor unitare de 
structură, cum s-a asigurat delimi
tarea precisă a atribuțiilor și obliga
țiilor de serviciu ale fiecărui salariat 
in parte, astfel incit timpul de lucru 
și forțele existente să fie folosite in
tegral, cu maximum de rezultate 
pentru producție. Totodată, este ne
cesar sâ se analizeze modul in care 
s-au organizat formațiile de lucru, 
atelierele și secțiile din unitățile eco
nomice, in care s-a asigurat condu
cerea acestora de către cadre cu 
pregătire corespunzătoare — in
tr-un cuvînt, modul in care a- 
plicarea acestor măsuri se re
flectă in îmbunătățirea activită
ții productive, in ridicarea nive
lului asistenței tehnice in toate 
schimburile, in promovarea pe scară 
largă a tehnologiilor noi, inaintate, 
in folosirea judicioasă și cu randa
ment superior a utilajelor, mașinilor 
și instalațiilor tot mai perfecționate, 
moderne, cu care sint dotate intre- 
prinderile.

După cum se știe. în strînsă legă
tură cu perfecționarea și raționali
zarea structurilor organizatorice ale 
centralelor și întreprinderilor, s-a 
urmărit ca un mare număr de cadre 
tehnico-inginerești, de specialitate, 
care pină acum erau angajate in lu
crări administrative, să lucreze in 
activități direct și efectiv produc
tive, in conducerea nemijlocită a 
proceselor de producție, in sectoarele 
de concepție, de proiectare și cerce
tare. De aceea, modul concret în care 
s-a soluționat această problemă de 
însemnătate națională, care intere
sează întreaga noastră societate, tre
buie să-și găsească un loc aoarte. atit 
in cadrul expunerilor, cit și al dez
baterilor, cristalizindu-se astfel de 
măsuri incit trecerea cadrelor teh- 
nico-inginerești, a specialiștilor în 
activitatea productivă, de proiectare 
și cercetare să se resimtă realmente, 
in scurt timp, in perfecționarea or
ganizării, innoirea și modernizarea 
producției, ridicarea calității și a 
performanțelor tchnico-funcționale 
ale produselor, valorificarea superi
oară a materiilor prime și materia
lelor, sporirea productivității muncii, 
creșterea eficienței economice a în
treprinderilor și . centralelor indus- ,) 
triale, a aportului acestora la crearea 
venitului național — temelia trainică 
și sigură pentru dezvoltarea accele
rată a economiei naționale, pentru 
îmbunătățirea continuă a nivelului 
de trai al întregului nostru popor.

Cu acest prilej trebuie stabilita 
măsuri judicioase pentru reduce
rea la strictul necesar a timpu
lui afectat de maiștri, tehnicieni, 
ingineri și conducători de sec
ții diferitelor lucrări de birou, 
sarcina principală a acestora fiind 
aceea de a organiza, îndruma și 
sprijini muncitorii in vederea rea
lizării, la fiecare mașină, Insta
lație, linie tehnologică, loc de 
muncă și schimb de lucru, a cantită
ților de produse planificate, cu res
pectarea riguroasă a prescripțiilor 
tehnice și normelor de calitate, pre
cum și a consumurilor specifice pre
văzute. Sub nici un motiv nu trebuie 
să se admită folosirea personalului 
existent pentru lucrări inutile ; este 
nevoie să fie reduse la strictul ne
cesar formularele, diversele rapor
tări, să se elimine hirtiile de prisos, 
crcindu-se totodată condiții ca da
tele și informațiile ce privesc înde
plinirea indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai planului, evidența între
gului patrimoniu ăl întreprinderii să 
se asigure in timp util și cu maxi
mum de exactitate.

Esențial este ca, în Întreaga lor 
desfășurare, adunările de partid să 
aibă un profund caracter de lucru, 
finalitate practică, concretă, astfel ca 
prin PLANURILE DE MASURI ce se 
vor adopta să se asigure realizarea 
sarcinilor de producție și a angaja
mentelor asumate in acest an, crearea 
tuturor condițiilor pentru înfăptuirea 
prevederilor cincinalului înainte de 
termen. Nu este nevoie de analize și 
luări de cuvint in sine, de declarații 
de principiu, ci de intervenții 
gospodărești, cu o bogată încăr
cătură de idei, in spirit critic și auto
critic, in spirit partinic, astfel ca 
ansamblul de măsuri luate de con
ducerea de partid și de stat să fie 
clar înțelese. temeinic aplicate, 
să determine efectiv o profundă și 
multilaterală îmbunătățire calitativă 
a întregii activități economice. In a- 
cest scop, adunările vor examina te
meinic modul in care s-a desfășurat 
activitatea economică în primul tri
mestru, neajunsurile manifestate, vor 
stabili măsuri adecvate pentru înlă
turarea acestora, pentru recuperarea 
eventualelor rămineri în urmă in în
deplinirea planului, O atenție deose
bită se va acorda creșterii indicilor 
de utilizare a mașinilor și utilajelor, 
îmbunătățirii aprovizionării tehnico- 
materiale, respectării stricte a con
sumurilor specifice de materii pri

me, materiale, combustibili șl ener
gic, încadrării riguroase in cheltuie
lile de producție planificate. Cu 
răspundere trebuie să se analizeze 
măsurile de a căror aplicare depind 
realizarea ritmică a planului de in
vestiții, punerea in funcțiune, la ter
men sau mai devreme, a noilor ca
pacități șl obiective productive, atin
gerea grabnică a parametrilor pro
iectați.

Totodată, expunerile și dezbaterile 
din adunările de partid trebuie să 
concentreze atenția comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi asupra proble
mei majore a planului pe acest an — 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
comerț exterior — aceasta fiind o 
condiție esențială pentru înfăptuirea 
sarcinii stabilite de Conferința Națio
nală a partidului de a asigura echi
librarea balanței de plăți externe in 
anul 1974. Adunările de partid din 
fiecare unitate economică trebuie să 
dezbată și să stabilească noi măsuri 
tehnico-economice și politico-organi- 
zatorice care sâ determine sporirea 
producției destinate exportului, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
acesteia, contractarea și plasarea la 
export, in condiții de eficiență spo
rită, a mărfurilor românești. In ace
lași timp, e necesar să ,se aibă in 
vedere ca orice import- să fie prece
dat de o riguroasă analiză care să 
confirme epuizarea tuturor posibili
tăților de aprovizionare din țară, fo
losirea înlocuitorilor, dotarea cu ma
șini și utilaje prin autoutilare, redu
cerea consumurilor specifice, asigu- 
rindu-se astfel gospodărirea judicioa
să a fondurilor valutare.

Cu maximă grijă se cuvin analizate 
soluțiile practice concrete privind 
asigurarea condițiilor de încadrare 
în activități productive a cadrelor ră
mase disponibile in urma măsurilor 
de raționalizare a muncii și a perso
nalului administrativ. în fiecare uni
tate va trebui să se treacă de indată 
la organizarea unor cursuri de cali
ficare și recalificare, care să acopere 
necesarul de forță de muncă pe pro
fesii, în strinsă concordanță cu sar
cinile privind generalizarea schimbu
lui II și extinderea schimbului III, 
cu cerințele de cadre bine pregătite 
pentru noile obiective și capacități 
productive. De mare importantă este 
in acest domeniu înfăptuirea indica
ției secretarului general al partidu
lui nostru, potrivit căreia la noile 
obiective productive trebuie să se re- 
.partizeze și să lucreze atit munci
tori. cît și specialiști cu bogată ex
periență în producție.

Tn mod necesar, in cadrul dezbate
rilor din adunările de partid din 
centrale se va insista asupra aspec
telor legate de exercitarea competen
tă și integrală a tuturor atribuțiilor 
conferite prin lege acestor organisme. 
Experiența de pină acum demon
strează cu tărie.că de modul in care 
sq acționează..-..«pentru u<fransdunerea 
Iot in practică * depinde ’înfăptuirea 
scopului pentru care aceste centrale 
au fost create — de a deveni real
mente mari unități de producție și 
nu o verigă administrativă, interme
diară între întreprinderi și ministere.

Adunările trebuie să fie un prilej 
pentru intensificarea muncii politi
co-educative de masă, pentru a con
feri acesteia un caracter concret, 
de strinsă legătură cu problemele ac
tualității, cu preocupările tuturor oa
menilor muncii. Tn virtutea aceleiași 
cerințe majore aflate în fata tuturor 
organizațiilor de partid este nece
sar ca din expuneri și dezbateri 
să se desprindă cu putere modul 
concret In care organizațiile de partid 
din întreprinderi si centrale mi
litează pentru aplicarea normelor 
vieții și muncii comuniștilor, a prin
cipiilor eticii șl echității socialiste, 
pentru dezvoltarea la fiecare comu
nist, la fiecare om al muncii, a spi
ritului înaltei răspunderi personale 
în îndeplinirea sarcinilor încredința
te. Rezolvarea în bune condiții a 
problemelor tot mai complexe pe 
care le ridică dezvoltarea economico- 
socială a țării noastre in etapa ac
tuală cere ca fiecare salariat — de la 
muncitor la director general — sâ 
dovedească disciplină, inițiativă, spi
rit creator, dăruire în muncă, să ma
nifeste o înaltă exigență față de pro
pria pregătire politică și profesio
nală, pentru cunoașterea a tot ce 
este nou in domeniul său de activi
tate, intrucît numai astfel își va pu
tea spori contribuția personală la 
realizarea sarcinilor ce revin între
prinderii sau centralei in care lu
crează și, prin aceasta, la creșterea 
avuției naționale, la ridicarea bună
stării întregului popor. ’

PRETUTINDENI, IN FIECARE 
CENTRALA ȘI ÎNTREPRINDERE 
INDUSTRIALA, SA SE ASIGURE, 
SUB DIRECTA ÎNDRUMARE A CO
MITETELOR JUDEȚENE, MUNI
CIPALE ȘI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID, O BUNA PREGĂTIRE ȘI 
DESFĂȘURARE A ACESTOR ADU
NĂRI DE PARTID, ASTFEL INCIT 
MASURILE DE PERFECȚIONARE 
A ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII 
UNITĂȚILOR ECONOMICE — 
CARE RĂSPUND UNOR IMPERA
TIVE MAJORE ALE DEZVOLTĂRII 
MAI ACCELERATE A ECONOMIEI 
IN PERIOADA ACTUALA ȘI IN 
PERSPECTIVA — SĂ DEA UN NOU 
ȘI PUTERNIC IMPULS ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI PENTRU REALIZA
REA ȘI DEPĂȘIREA PLANULUI 
PE ACEST AN. PENTRU ÎNDEPLI
NIREA CINCINALULUI ÎN PATRU 
ANI ȘI JUMĂTATE.

LA „POLICOLOR" BUCUREȘTI

Se pun 
de

Deșeurile provenite 
din procesul de fa
bricație a lacurilor și 
vopselelor nu vor mod 
fi distruse, ci vor con
stitui o sursă reală de 
venituri suplimentare. 
Un colectiv de specia
liști ai uzinei „Poli- 
color“ din Capitală a 
pus la punct un pro
cedeu de recuperare a 
solvenților utilizați la 
spăJări, curățiri, probe 
de laborator ș.a. Prin 
distilarea lor se obțin 
noi cantități de sol- 
venți ce sint reintro
duși in circuitul pro

in valoare noi surse 
materii prime

ductiv intern și o dis
persie de pigmenți 
care, prelucrată in in
stalațiile obișnuite și 
condiționată cu un a- 
daos de materii pri
me, se transformă in 
lacuri și vopsele utili
zate in scopuri casni
ce și in industrie. 
Dată fiind valoarea 
scăzută a deșeurilor, 
cheltuielile de produc
ție reprezintă aproxi
mativ 15 la sută din 
cele necesitate de ob
ținerea unui produs 
similar din materii 
prime noi (nefolosite).

Avantajele noului pro
cedeu nu se opresc 
insă la eficiența eco
nomică propriu-zisă. 
Odată cu reintrodu
cerea in circuitul eco
nomic a unor bunuri 
materiale care pină 
acum erau distruse se 
elimină sursa de po
luare pe care o con
stituiau fumul și sub
stanțele nocive dega
jate in atmosfera ora
șului, precum și chel
tuielile legate de 
transportul lor și su
pravegherea operației 
respective.
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OCROTIREA SĂNĂTĂȚII1 
componentă esențială a civilizației socialiste, obiectiv 

permanent al politicii partidului și statului nostru
T aprilie — „Ziua sănătății" — n? 

priic îuioște, ca in fiecare an. atit un 
bilanl al reali zărilor pe țări mul o- 
crotirii sănătății, obținute datorită 
sprijinului permanent al partidului 
$i statului nostru st eforturilor în
tregului corp medico-sanitar. cit și 
n tr< rcre in revistă a celor ce mal 
at m de ffirut In acest atit de in- 
s 'Tnnat domeniu pentru viața omu-

„Esie cunoscut — spunea tovarășul 
> icolae Ccaușeicu — că intreaca po
litiei • partidului și statului este 
îndreptată spre bunăstarea omului, 
a p.'Porului, că satisfacerea cerințe
lor cetățenilor este țelul suprem al 
partidului nostru comunist Vorbind 
de bunăstarea omului, a poporu
lui. pornim de la premisa că 
o latură importantă a acesteia 
este ocrotirea sănătății*’. Ridica
tă la rangul de politică do stat, 
ocnT.n'a sănătății ocupă un loc im
portant in cadrul programului gene
ral de d -zvollare economică ș; so- 
c.-i'.'i a țării. S-a crunt și s-a dez- 
V.< un larg și modern sistem de
' ■ ■ 5« tar<. s-a Imbui ătățit do- 

tarea lor materială și cu cadre, asi- 
g'.trindu-'e, de la an la an, condiții 
din c« in ce mai bune pentru ln- 
c- . -< a medicală a populației. Aprr- 
c ind baza ma'.-'-ială a ocrotirii să- 
Cu'â- pe c-re o avem la dispoziție, 
in 1973, fată de cea dinainte de 
răzooi (anul 1938, spre exem- 

ajung» m la următoarele compa
rații ce vorbesc cu puterea de 
convingere a cifrelor • dispensare 
medicale de circumscripții ?i de în
treprindere : 5 300 — de peste 4 ori 
mai mult ; policlinici : 407 — față 
de 37 ; paturi de asistență medicală : 
179 000 — de peste 5 ori ma: mult, 
mai ?ritatea concentrate în spitale noi 
sau modernizate.

Dezvoltarea continuă a bazei mate
riale este ilustrată și de faptul că un 
important volum do construcții sani
tare sini dc ia in lucru. Astfel, pen
tru anii 1973—1975 se prelimina rea
lizarea de spitale cu un total de peste 
13 500 de naturi, de 20 rohcliruai, pre
cum și crose cu un total de peste 
65 000 de locuri. Numai in cursul ac
tualului cincinal marea majoritate a 
județelor a fost sau va fi înzestrată 
cu spitale de mare capacitate și do
tare modernă. Dispunem, de aseme
nea. de 32 000 de medici (de 4 ori 
mai mulți ca in 1938) și de 107 000 
cadre sanitare medii și auxiliare (de 
mai mult de 9 ori decit in 1938).

Pentru activitatea de ocrotire a să
nătății, din bugetul de stat s-au alo
cat și se alocă, in fiecare an, fon
duri importante. Anul trecut s-au

chcJhrlt 7.8 miliarde lei. adică 
peste 380 lei pe cap de locuitor, 
fată de 40 Ici In anul 1950.

In trecut, structura morbidității din 
țara noastră era caracterizată prin 
predominanța bolilor infecțioase, 
multe dintre acestea cu gravitate și 
frecvență mare, reflectare a situației 
de înapoiere economico-soclală, a 
condițiilor grele de viață și de mun
că. Creșterea continuă a nivelului de 
trai, material și cultural, precum șl 
aplicarea unor largi proerame de 
ocrotire a sănătății au determinat 
îmbunătățirea continuă a stării de 
sănătate a populației in ultimele de
cenii. au dus la eradicarea unor boli 
— ca malaria, febra recurent\ ttâ- 
homul — la o reducere plnă la izo
late și sporadice cazuri a altor boli —

Dezvoltarea impetuoasă, economică 
și socială • țării, făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
creează noi condiții, punlnd In fața 
ocrotirii sănătății probleme șl cerin
țe diferite, atit din punct de vedere 
cantitativ, cit și calitativ. Pentru a 
face față solicitărilor mereu sporite 
ale unei populații cu un nivel de 
trai material și cultural in continuă 
creștere s-au elaborat programe pe 
termen lung vizind eradicarea unor 
boli transmisibile ce mai continuă să 
se manifeste (hepatita, dizenteria 
etc.) și acțiuni largi urmărind limi
tarea și intirzierca apariției bolilor 
cronice și degenerative la virstnici — 
ceea ce va prelungi durata de viată 
activă și va Însenina toamna vieții 
acestora.

Cu prilejul „ZILEI SĂNĂTĂȚII", se adresează 
cititorilor „Scînteii" acad. prof. dr. Th. Burghele, 

ministrul sănătății

cum sint difteria, tetanosul, polio
mielita.

Ca urmare a importantelor trans
formări economico-sociale, a crește
rii nivelului cultural, a îmbunătăți
rii condițiilor de viață și de muncă 
— și. evident, a eforturilor medico- 
sanitare — in țara noastră s-a mo
dificat radical structura morbidității. 
In prezent, ea este comparabilă cu 
c?a a țărilor dezvoltate economic și 
care dispun de o bogată tradiție in 
domeniul activității medicale, fiind 
dominată tot mai mult de afecțiuni 
cronice și degenerative specifice 
populației virstnice : boli cardio-vas- 
culare, reumatism, cancer ș.a.

Pe fondul îmbunătățirii generale a 
stării de sănătate s-au modificat și 
indicii de mortalitate. In anul trecut 
s-a înregistrat cel mai scăzut indice 
de mortalitate infantilă atins vre
odată in țara noastră — 39,9 decese 
de copii, in virsrtă pină la un an. la o 
mie de născuți vii. adică de peste 4 
ori mai scăzut decît in anul 1938. 
Raportată la aceeași perioadă, morta
litatea generală s-a redus la jumă
tate. atingînd anul trecut un indice 
de 9.1 decese la mia de locuitori. 
Durata medie de viață a crescut și 
ea de la 12 de ani la aproape 69 de 
ani.

Ca urmare a măsurilor indicate de 
partid se dezvoltă considerabil și 
cercetarea științifică medicală, prin 
integrarea activității institutelor și 
centrelor de cercetare medicală cu 
cca a catedrelor de invățămint uni
versitar medical și a unităților de 
asistență de specialitate. Efortul de 
cercetare, coordonat In ansamblul 
său de Academia de științe medica
le. este axat pe citcva direcții mai 
importante : metode și tehnici de 
investigație clinică și de laborator 
pentru creșterea posibilităților de 
diagnostic in faza precoce a bolilor, 
în special a celor cronice și degene
rative (cardio-vasculare. beli de nu
triție. psihice, cancer) : perfecționa
rea mijloacelor terapeutice prin îm
bogățirea sortimentului de medica
mente ; extinderea domeniilor de a- 
plicare a imunoterapiei și imuno- 
prevenției (prevenirea rujeolei, ru- 
b^olei, oreionului). Măsurile adopta
te pe aceasta linie in ultimul timn 
vizează o mai rapidă valorificare a 
rezultatelor cercetării științifice me_- 
dicale.

Adincind aplicarea in practică a 
conceptului de medicină preventivă 
și bazind întreaga activitate de ocro
tire a sănătății ne orientarea profi
lactică, noi acordăm, în același timp.

o ntcnțle deosebită dezvoltării acti
vităților de Igienă. Ele sint axate In 
principal pe prevenirea șl combate
rea poluării mediului, eliminarea 
nocivităților la locul de muncă, igie
na in alimentația publică, salubrita
tea comunală.

Pe b3za acestor direcții de orien
tare se stabilesc priorități pentru 
flecare etapă. In acest an. de pildă, 
atenția intrctril rețele sanitare este 
concentrată spre perfecționarea asis
tenței medicale de urgență, a asisten
ței la locul do muncă. îngrijirea ma
mei șl copilului, depistarea șl trata
rea precoce a cancerului șl tubercu
lozei etc.

Toate măsurile ce se Iau — apro
pierea asistenței medicale generale 
de locul de muncă, de familie, 
dezvoltarea asistenței medicale spe
cializate. ambulatorii și spitalicești, 
pe scama unor importante investi
ții. creșterea si perfecționarea nu
mărului de cadre medicale, utiliza
rea lor cit mai rațională sint me
nite să ducă Ia îmbună>tătir--,a si 
lărgirea accesibilității acesteia, la o 
operat ivi zare a interv "îțiilor și — 
prin aceasta — la o mai mare efi
ciență.

Succintul bilanț, ca și privirea In 
perspectivă pe care o facem astăzi 
sint prilejuite, totodată, și de alte 
două evenimente ce ne sint apropia
te : Ziua mondială a sănătății și 
împlinirea a 25 de ani dc la înfiin
țarea Organizației Mondiale a Sănă
tății, printre ai cărei primi membri 
fondatori se numără și țara noastră, 
cunoscută și apreciată pentru contri
buția sa activă la realizarea sarcini
lor mobilizatoare — nobile, dar di
ficile — de îmbunătățire a sănătății 
în lume.

In colaborare cu O.M.S., în capi
tala României s-au înființat o stație- 
pilot pentru studierea unor aspecte 
ale cardiopatiei ischemice și un cen
tru de perfecționare a personalului 
sanitar mediu și auxiliar, s-au orga
nizat cursuri internaționale, confe
rințe și simpozioane pe diferite pro
bleme ale ocrotirii sănătății. Se des
fășoară, de asemenea, cercetări știin
țifice in colaborare internațională, 
țara noastră punind la dispoziția 
O.M.S. experti tehnici in problemele 
solicitate.

Obiectivul principal asupra căruia 
Organizația Mondială a Sănătății 
caută să atragă atenția întregii lumi 
îl constituie. în acest an. tema ..sănă
tatea începe în familie.” Și, Intr-ade
văr. dacă situația sanitară internațio
nală depinde de nivelul sănătății ță
rilor, este firesc și necesar ca situația 
sanitară a orașelor, a satelor și comu- 
n lor să depindă de nivelul de să
nătate al fiecărei celule sociale, re
prezentată de familie. In ceea ce ne 
privește, putem fi mindri că nume
roase activități ce se desfășoară pe 
linia ocrotirii sănătății in țara noas
tră de mai multă vreme se înscriu 
pe Linia recomandărilor făcute 
acum de către O.M.S. la scară mon
diala.

Cu prilejul sărbătoririi ..Zilei să
nătății” in țara noastră nu se poate 
să nu subliniem abnegația in muncă, 
rezultatele pozitive obținute in ge
neral dc corpul medico-sanitar și dc 
personalul din unitățile noastre in 
îmbunătățirea asistenței sanitare a 
populației. Respectul și datoria față 
de omul societății noastre, față de 
sănătatea lui și întărirea capacității 
sn'e d° muncă ne impun insă o mo
bilizare absolut totală și o activitate 
fără cusur .și fără excepții. Con- 
știenți dc marile sarcini ce ne stau 
in față. Ministerul Sănătății și în
tregul personal medico-sanitar asigu
ră oamenii muncii, conducerea parti
dului. personal pe tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, că vor munci cu totală 
dăruire sl exemplară abnegație, că 
nimic nu vor precupeți pentru a 
apăra și întări în fiecare zi sănătatea 
poporului nostru.

r
L> puțin timp după mi

cromonografia despre Ghc- 
rca, la editura „Albatros" 
apare prin grija neobosi
tului cercetător al Istorici 
literaturii noastre, criticul 
George Ivașcu, o nouă lu
crare dedicată, de data a- 
ccasta. iui TLtu Malorescti. 
Etapă necesară, In proce
sul elaborării. In continu
are a tratatului Istoriei li
teraturii romflne — din care, 
după cum se cunoaște, au
torul n publicat acum clțl- 
va ani primul volum — 
lucrarea monografică des
pre Titu Maiorescu, ca. de 
altfel, și cea desnre Ghe
rea, depășește cadrul strict 
al unei istorii literare, în 
primul rind prin amploare, 
dar mai cu seamă prin 
perspectiva complexă, mo
nografică. d'n care abor
dează cercetarea.

Calitățile lucrării, nume
roase șl esențiale In unele 
laturi, ne apar cu atit mai 
evidente cu cit avem în 
vfxlcre dificultățile reale 
ale unei asemenea Între
prinderi. Ele rezultă nu 
atit din vastitatea materia
lului investigat, a multiple
lor corelații impuse de 
prezența subiectului In zo
ne adiacente beletristicii, 
cit din efortul de sinteză, 
original, continuu raportat 
la numeroase alte lucrări 
ce au încercat de-a lungul 
a trei sferturi de veac, din 
perspective ideologice di
verse, să fixeze imaginea 
mișcătoare, omniprezentă a 
lui Maiorescu. Intr-un do
meniu in care ideologi ni 
culturii, critici și estetici
eni ca Gherea, Ibrăileanu,

r
Folosind un termen ar

ghezian, aș denumi textele 
pe care Dumitru Ghișe le 
adună Ln substanțialul său 
volum Contrapunct : table
te filozofice. De fapt sint 
eseuri concentrate in care 
poți urmări itinerarul unui 
spirit lucid, ca și al unei 
conștiințe pregătită să răs
pundă la întrebările timpu
lui său. Deși alcătuit din 
texte de o oarecare diver
sitate tematică, dispuse in 
două cicluri mari — „Ex
celsior" și „Dialog cu 
timpul" — volumul ne re
velează, la o lectură 
atentă, unitatea sa lăuntri
că. Iată, am putea spune, 
mărturia de credință a unui 
om pentru care cuvintele 
rostite sint rezultatul unei 
laborioase reflecții, dar si 
al unei tranșante luări de 
atitudine.

încă in preambulul lu
crării, răspunzind unor în
trebări. autorul iși de
semnează cu claritate pozi
ția și intențiile. „Atitudinea 
în filozofic — declară el — 
e programul ei moral”. Au
tor al unei lucrări de ana
liză critică a unei filo
zofii mult disputate — 
Existențialismul francez și 
problemele eticii — rditor 
și cercetător al operei a- 
celor ginditori militanți, in 
cel mai nobil înțeles al 
cuvintului. care au alcă
tuit Școala ardeleană, 
Dumitru Ghișe își pune cu 
predilecție acele probleme 
ale căror date sint desprin
se din realitate și. îndeo
sebi, din viața reală a omu
lui contemporan. Răspun
surile sau soluțiile pe care 
le dă •
aparțin, in același 
pianului

acestor probleme 
' timp, 

____ snecuiativ-teore- 
tic și celui practic — apli
cat. Mi se pare evidentă și 
necesară referirea care se 
face, in acel prim text care 
deschide volumul „Contra
punct", la fraza lui Marx 
din tezele despre Feuer
bach, in care se Dretinde

V

Manifestări
științificea ■>

Agenda științifică din acest an 
prevede, intre altele, un mare număr 
de manifestări organizate sub auspi
ciile Academiei Republicii Socialiste 
România. Prin tematica lor, aceste 
manifestări răspund unor probleme 
majore pe care le ridlcâ dezvoltarea 
economică, socială și culturală a 
țării. Ele prilejuiesc, totodată, înfăți
șa? a operativă a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, schim
buri fructuoase de idei fi opinii in 
diferite domenii ale activității de 
cercetare.

Astfel, la București urmează să 
albă loc cea de-a IV-a Conferință 
națională de acustică, reuniune la 
care și-au anunțat participarea, ală
turi de specialistă români, numeroși 
oameni de știință din străinătate. In 
cadrul lucrărilor va fi abordată o 
sferă largă de probleme privind 
combaterea zgorpotelor. implicațiile 
economice ale acestui fenomen, apli
cațiile ultrasunetelor in industrie, 
defectoscopia ultrasonoră, acustica 
arhitecturală șl cea fiziologică. Tot 
ln această primăvară, la Constanta 
iși va desfășura lucrările seminarul 
internațional cu tema : „Conservarea 
creatoare, dinamică a peisajelor cul
tivate". Cu acest prilej vor fi dez
bătute unele probleme pe care le 
ridică crearea și conservarea acestor 
peisaje, armonizarea lor cu peisajul 
natural și cel urban înconjurător. La 
rindul său. Clujul va fi gazda unei 
alte reuniuni cu participare interna
țională : Colocviul de teoria con
structivă a funcțiilor.

Totodată, vor fi organizate perio
dic ședințe publice de comunicări 
științifice și dezbateri pe probleme 
d.n domeniile științelor naturii, 
șt;.ațelor aplicate și a celor social- 
umaniste, precum și din cele ale 
cercetărilor inter și multidisciplinare 
in scopul valorificării rezultatelor a- 
cestei activități, in economie și cul
tura națională.

(Agerprea)

La finele acestui cincinal, ma
rea majoritate a județelor țâ
rii vor fi înzestrate cu spitale 
de mare capacitate și dotare 
modernă. Vă prezentăm unul 
din ele : Spitalul județean din 
Bistrița, cu o capacitate • de 
700 de locuri. Constructorii 
l-au terminat recent, cu un a- 
vans de două luni față de ter
menul stabilit în planul de stat, 
încă în cursul acestui an, după 
dotarea și încadrarea cu per
sonalul medical, noua unitate 
spitalicească va intra in func

țiune

Iorga, Eugen Lovlneecu, 
Vlanu, G. Călinescu nu 
sculptat portreie din scli
pitoare Intuiții sau din vas
te periplurl pe întinsul 
creației maioresciene. aco
lo unde s-au spus foarte 
multe. George Ivașcu rea
lizează o lucrare de fermă 
ținută științifică, de subti
lă interpretare a gindirii și 
acțiunii maioresciene jn 
cultura românească. Lucra-

sluncB cantitativă » scrie
rilor sale despre literaturi 
șl-a ocupat Maiorescu lo
cul prestigios în patrimo
niul culturii naționale, cl 
prin semnificația lor. ca și 
prin proiecția întregii sale 
conduite de gindlre șl ac
țiune. prin rapacitatea sa 
dc a pune in circulație 
Idei, de a deschide perspec
tive, dc a numi probleme
le vremii sale, dar nu nu-

George IVAȘCU

„Titu Maiorescu"
rea reprezintă o utilă sin
teză, din perspectiva este
ticii marxiste, asupra per
sonalității multiple a men
torului „Junimii".

Cartea se impune prin 
imaginea obiectivă, lucidă 
asupra subiectului și a epo
cii, prin acceptarea critică 
a unor Idei ce corespund 
gindirii contemporane, dar 
și prin numeroasele diso
cieri, distanțări și. nu de 
puține ori, prin respingerea 
unor opinii impuse de cer
cetări maț vechi. întreaga 
cercetare este direcționată 
de perspectiva unică asu
pra subiectului. încă de la 
Început, autorul argumen
tează că „nu prin dimen-

maî ale sale, cl In anele 
privințe și ale noastre". 
Așadar, George Ivașcu nu 
propune chipul din arhivă 
a] Iul Maiorescu. cit pe cel 
ce a răzbit In timp plnă la 
noi, ceea ce au încă viu și 
penetrant ideile sale, un 
Maiorescu contemporan 
nouă, lncitlnd prin gesturi
le de acum aproape un 
veac la meditație și acțiu
ne.

Distantlndu-se categoric 
de acele aspecte depășite, 
retrograde in multe pri
vințe aJe activității maio
resciene. autorul monogra
fiei relevă in primul rind 
partea durabilă, valabilă in 
perspectivă istorică a con-

-------- ----
tribuțlel maioresciene la 
edificarea culturii româ
nești.

Din această perspectivă, 
autorul monografiei dove
dește înțelegerea superioa
ră a rosturilor criticii ac- 
tuale chemată să se aplece 
cu deplină competență și 
fermă atitudine critică asu
pra celor mal de scamă 
momente, aspecte și perso
nalități ale culturii noastre, 
să repună In circuitul con
temporan valori șl Idei de
formate uneori printr-o 
prezumțioasă apologetică, 
sau prin contestare nefun- 
damentată de principii es
tetice și ideologice durabi
le.

Cu monografia despre 
Maiorescu, autorul reali
zează — ca șl In cazul lui 
Gherea sau al lui Blaga — 
o mal judicioasă șl, in mul
te zone, o mai profundă 
cunoaștere a unor creații 
validate de întreaga evolu
ție a culturii. Vocația de 
sociolog al culturii, evi
dențiată de autor și in cer
cetarea de față, slujește 
deplin intențiile lucrării, 
așa cum stilul sobru, exact 
reliefează virtuțile unei 
cărți ce se adresează cu 
egal folos specialiștilor și 
publicului larg de cititori. 
Monografia lui George 
Ivașcu se impune. Indiscu
tabil, ca o contribuție uti
lă la cunoașterea mai pro
fundă a prodigioasei per
sonalități maioresciene, a 
contribuției sale reale ia 
înălțarea culturii și a lite
raturii românești.

Emil V^SILESCI/

NOTE DE LECTURĂ
filozofiei viitorului să nu se 
mulțumească cu interpreta
rea lumii, ci să treacă la 
schimbarea ei. In spiritul 
acestei teze, eseurile din 
aceas’ă carte descriu, ana
lizează, compară, exemoli- 
fică, demonstrează, dar, 
mai presus de orice, vor să 
determine o modificare in 
conștiință.

O conștiință se adresează, 
așadar, conștiințelor. Fie că 
vorbește despre lupta cu 
inerția, despre setea de

lare practice, sfaturi și în
drumări discrete, dar fer
me.

Eseurile lui Dumitru 
Ghișe manifestă nu numai 
vibrația unui spirit specu
lativ care demonstrează, 
polemizează, trage conclu
zii, ci și. am putea spune, 
o anumită sensibilitate de 
ordinul marilor afecte. 
Eseistul nu ezită să-și măr- 

scă in nat le. s'wti- 
mentele. pasiunile. Folo
sirea mai multor instru-

Dumitru GHIȘE

„Contrapunct"
real, fio că face elogiul 
muncii, al creativități! 
umane. Dumitru Ghișe se 
dovedește același ginditor 
sistematic, căruia-i place să 
defrișeze întîi terenul pe 
cafe ihaintenză, să lumi3 
neze din toate unghiurile 
conceptele cu care ope
rează. să respingă tezele 
sau părerile contrare tezei 
pe care vrea să o demons
treze. Referirile la marii 
cugetători mai vechi sau 
maj noi — la Platon, Ber
keley. Hume, Kant. Scho
penhauer. la Bergson, Hei
degger. Sartre — sint frec
vente, luările de poziție 
față de aceștia fiind nete.

De obicei, autorul por
nește de la constatarea unui 
fapt, a unei situații*de fapt. 
El ridică faptul pe un plan 
al generalității abstracte. îl 
judecă in implicațiile sile 
filozofice, apoi îmbogățit, 
lămurit, il readuce pe tărî- 
mul concretului, cu coro-

mente stilistice face ca 
eseurile acestea să se ci
tească cu plăcere. Uneori 
se adoptă tonul narativ, 
alteori se mimează o mică 
dramă a ideilor, folosin- 
du-se chiar și dialogul. Dar 
niciodată nu se uită esen
țialul : evidențierea clară, 
in formule memorabile a 
ideilor-cheie. Accentul este 
pus întotdeauna pe ceea ce 
trebuie să rămină. Să luăm, 
astfel, pe rind, câteva ese
uri și să urmărim distribui
rea acestor accente conclu- 
z'e. Se afirmă limpede și 
răspicat : că filozoful nu e 
altceva decît un om al 
muncii, că angajarea filo
zofică a omului de artă, din 
zilele noastre, nu mai e o 
opțiune, ci ifri fapt, că omul, 
dintre toate ființele, este și 
trebuie să fie creatorul pro
priului său destin. Tot ast
fel. vorbindu-se despre 
tendința omului de a de
păși natura, de a se des-

prinde din rețeaua ei, 
conchide că : „măreția 
forța cugetării nu stau 
iluzia separării sau nesoco
tirii realității". Intr-un eseu 
intitulat Pretexte lingvistice 
pentru disociații etice se 
arată, pornindu-se de la 
simple și nevinovate erori 
de limbă, că în dosul lor 
se pot ascunde teribile ra
cile de ordin etic. „Pentru 
individul atins de maladia 
pierderii măsurii și a sem
nificațiilor. cuvintul a avea 
devine purtătorul de virtuți 
miraculoase și magnetice. 
EI uită că a fi nu înseamnă 
pur și simplu a avea. Be
ția posesiunii il acaparează 
In așa măsură incit întrea
ga sa existență este subor
donată obiectelor exteri
oare, dorinței de a le po
seda".

Dumitru Ghișe știe prea 
bine, și afirmă, că nu exis
tă gindire fără gindit. ros
tire fără rostit, sau — in 
termeni filozofici — cogi- 
tatio fără cogita.um. De 
aici, atenția sa la cuvintul 
rostit, marea sa grijă in 
exprimarea clară a ideilor. 
Fervent admirator al cori
feilor Școlii ardelene, că
rora le-a dedicat — ►im.-: t 
preună cu Pompiliu Teodor
— remarcabilele studii din 
Fragmentarium iluminist
— el știe că un Samuil 
Micu, un Gneorghe Șincai, 
un Petru Maior au făcut — 
printre altele — o ooeră de 
deschizători de drumuri 
intru ale filozofiei, mode- 
lind o limbă adecvată gin- 
dulul filozofic.

Exprimindu-și Încrederea 
In faptul că ..astăzi limba 
română contemporană este 
aptă să exprime nu numai 
exact, dar și frumos orice 
idee filozofică", Dumitru 
Ghișe s-a străduit și a iz
butit să ne ofere pagini de 
o evidentă eleganță a gin
dirii și expresiei.

se
?i 
in

Nlcolae BALOTA

PROGRAMUL n

PROGRAMUL

9.00 Curs de limba germană. Lec
ția a 48-a.

9.30 A fost odată ca niciodată... 
„Lebede sălbatice" (II).

10.00 Telex.
10.05 Publicitate.
10.10 Ansambluri folclorice : 

samblul „Lloara" al 
Oradea.

10.40 De vorbă cu gospodinele.
11.00 Film documentar : „Gîndesc 

oare animalele
11.30 Selecțîunl din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
12.30 Cărți șl ldc
13.00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 In actualitate, școala.
16,20 Moment folcloric cu Valerl» 

Peter-Predescu.

mila Mikld. Emisiune 
Alexandru Bocăneț șl Ovidiu 
Dumitru.

22.50 Telejurnal.
23,00 Fotbal : R.D.G, — Albania — 

In cadrul preliminariilor 
Compionatului mondial. înre
gistrare de la Magdeburg. în 
pauză : rezumatul meciului 
de hochei pe gheață Suedia — 
U.R.S.S., din cadrul Campio
natului mondial — grupa A.

Un film contradictoriu...

An-
U.T.C.

16.30 Emisiune tn limba , germană. 
18,15 Ritm, tinerețe, dans — Tele-

top '73.
19.00 Ziua sănătății.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintecul săptămlnll : „Tara 
mea cu viers de foc" de A. 
Ciroveanu, pe versuri de 
Hary Negrln. Interpretează 
Corina Chiriac.

20.05 52 de inițiative In 52 de săp- 
tămlni.

20.20 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial „Mannix".
21,50 Gala lunilor. Gala lunii mar

tie. Iși dau concursul : Stela 
Pooescu, Rodica Tapalagâ, 
Toma și Elena Caragiu, Dem. 
Râdulescu și Mihai Fotino, 
Anda Călugăreanu, Doina 
Badea, Carmen Stânescu, 
membrii brigăzii artistice da 
la I.T.B., ansamblul „Rapso
dia rontănă", orchestra Ra- 
diotelevizlunll dirijată de Sile 
Dinicu. Prezin’ă Florin Pier
sic. Invitata emisiunii — Rad-

16.00 Agenda.
16,10 Recital la două plane — Su- 

zana Szoreny șl Cornellu Ră- 
dulescu.

16.35 „Azi țl milne".
16.45 Avanpremieră.
16.55 Publicitate.
17.00 Cintece și jocuri poDUlare cu 

ansamblul „Doina Ilfovului".
17.30 Prietenii lui Așchluță.
18.00 Film artistic : „La porții» 

pâmlntului". Regia Geo Sai- 
zescu. In distribuție : Sebas
tian Papaianl, Dem. Rădules- 
cu. Florina Lulcan.
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teatre
• Filarmonica de stat „George
Ene>cu" da Ateneul Ruinăm ; 
Concert simfonic. Dirijor Vaclav 
Xcaumann (Cehoslovaca) — 20.
• Opera Română : Oedip — 19.
• Teatrul de operetă : Țara 
surisului — l$,30.
a Tea' ul Național „I. L. Cara- 
gzale" '-.ala Comedia) : Cui i-e 
trlcă de Virginia Woolf ? — . 
(sala Studio) : Iadul și pasărea 
— 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bj-
iandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20,
(sala din str. Alex. Sahla) : 
Anunț la „Mica publicitate- — 20. 
a Teatrul Mic : După cădere - 
19.30.
• Teatrul „C. T. Nottara" <?ala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Ciulești : „.Eseu — 
19.30.
a Teatrul ..Ion Creangă" : 
zero la purtare — 10; 16.
• Teatral „Țăndărică" (sala G. 
left.) . Xinlgra șl Allgru — 
(sala din str. Academiei) : 
băiat Isteț șl un rege nâtăfleț 
— 10.
• Teatrul evreiesc de stat :

Mazeltov pe placul luturi»» —
19.30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tfl- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) . Jos pălăria ! —
19.30.
• Teatrul de revistă ți c<>m®dfe 
„Ion Vasllescu" : Hanul piraților 
— 19.30.
• Ansamblul artistic . R «osodla 
română" : La porțile dorului — 
19.33.
» C -cui „București" : Frații Iul 
Flipper — spectacol cu delfini — 
17,3'j; 19,30.

cinema

Nota

Un

• Colier pentru Iubita mea : 
CENTRAL — 10: 12; 14: 16: 18: 20. 
a Bariera : LUMINA - 9: 11.15. 
a Ucideți oala neagră : LUMINA
— 13.30: 16: 1Ș.30; 20.45.
o Tara sălbatică : SCALA — 3.30: 
11; 13.30: 16: 18,30: 21. BUCUREȘTI
— 8.3'j; 11 : 13.30: 16: 18.30; 21.
• Nici un moment de plictiseală t
LUCEAFĂRUL - 6,45: 11: 13.30;
18; 18.30: 21. FESTIVAL - 8.45:
11.15: 13,30: 16: 18.30: 21.
M Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
• Lampa Iul Aladin : DOINA — 
11: 13.15.
• Cu mlinlle curate : DOINA — 
17.15; 20.

• Cowboy i CAPITOL — 8.30: 11;
13.30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR — 
8,30; 11: 13.30; 16; 18,30: 21. EX
CELSIOR - 6.45; 11; 13.30; 16;
1 21, MELODIA — 8.30; 11;
13,30; 16: 18,80; 21, MODERN - 
8.30: 11; 13.30; 16: 18.30; '
• Fanfan la Tulipe : '
- io: 15.30: 18.
• lacov Bogomolov :
- 20,15.
a Pe aripile vlntului : 
LATULUI — 15 (seria ...
— 4479), 19,45 (seria de bilete — 
4480). PATRIA — 10; 14,30: 19.15.
• Atentatul : FAVORIT — 10:
12.30: '15.30: 18; 20,30, GLORIA — 
8 45: 11.15; 13.30: 16; 18,30; 20.43.
• Marile vacanțe : FERENTARI
— 15,3<); 18.
a O anchetă dificilă : FEREN
TARI - 20,15, G1VLEȘTI - 20,30.
• O floare și doi grădinari t 
GIULESTT — 10: 14.30; 17,30.
• Clovnii : ARTA - 15.30: 18;
20.15.
a Căpitan la B ani — 10: 12: 14, 
Visuri de femele — 16,30. Morocco
— 18,30: 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
a Genoveva de Brabant s MOȘI
LOR — 10: 15,30.
a Grăsuna : MOȘILOR -
20.15.
a Organizația : GRIVITA — 8; 
11.15: 13.30; 15,45; 18,15; 20,30, VOL
GA — 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18.15; 
20.30, FLAMURA — 9: fl.lî; 13.30; 
16; 18,15; 20.30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea i 
iNTRĂTirtEA INTRE POPOAR1
- 15,30;'19.

. 21. 
VIITORUL

VIITORUL

SALzX PA- 
de bilete

18; 20.30,

ia;

15.30: 18:

a Copilul sălbatic : MIORIȚA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.30.
a Fata care vinde flori : BU- 
ZEȘTI — 15.30: 18; 20,30.
• Alfred cei Mare : AURORA — 
8.45; 11; 13.15: 15.30; 18; 20,30, TO
MIS — 9,30; 12: 15,30: 18; 20.30.
a Petrecerea t POPULAR - 
15,30: 18.
a Logodnica frumosului dragon : 
POPULAR — 20,15.
a Pe poteca nețărmuritei iubiri i 
TIMPURI NOI — 9—20,15 tn con
tinuare 
a Zestrea : LIRA
20.15.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : DACIA — 8,30; 11; 13,30: 
16; 18,30; 20,45.
• Explozia : COTROCENI — 15,30; 
18; 20,15.
a Drumul spre Vest : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20.15.
• Articolul 420 "
a Salvarea
a Marla
18; 20,30.
a Drum
- 15.30;
• Adio, 
15.30; 19.
a Săgeata căpitanului Ion t PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Vacanță la Roma t UNIREA — 
13.30; 18.
• Pescărușul j UNIREA — 20.15 
a Moartea Regelui Negru : MUN
CA — 15.30; 18; 20,15.
a Marea evadare : COSMOS — 
15,30; 19.

VITAN — 10: 16. 
VITAN — 20.

Stuart : PACEA — 15.30;

tn penumbră : RAHOVA 
18; 20.15.
arme t i FLOREASCA —

— Ce film depri
mant !

Tinărul pe care, la 
ieșirea din sala de ci
nema, l-am auzit ex
primindu-și astfel pă
rerea despre filmul a- 
bia văzut avea per
fectă dreptate. „Uci
deți oaia neagră" este 
intr-adevăr un film 
care te deprimă. în
deosebi finalul său 
apare ca o expresie a 
unei filozofii pesimis
te. a zădărniciei.

T.vmon, ' personajul 
principal, încearcă, 
eroic, să-i salveze pe 
doi dintre tovarășii 
săi accidentați pe șan
tier, expunindu-se cl 
însuși acțiunii unor 
gaze otrăvitoare. După 
care începe sâ alerge 
in neștire. Și aleargă, 
și aleargă pină la 
epuizare ; străbate, 
tirindu-se, albia unui 
riu, se cațără anevoie 
pe un deal de nisip, 
alunecă, și se cațără 
iar — cerul senin pare 
aproape ; miinile cu 
degete crispate caută 
un punct de sprijin, 
tinărul Tymon se ca
țără dar alunecă din 
nou și se rostogolește 
pentru a rămine, fără 
viață, in fundul unei 
gropi imense...

Această fugă zadar
nică, de fapt agonia 
lui Tymon. este pre
zentată pe ecran in 
scurte secvențe care 
întrerup din cind in 
rind narațiunea pro- 
priu-zisă, menită să 
recompună biografia 
și să contureze profi
lul moral al tinărului 
erou al filmului.

Regizorul Jerzy Pas- 
sendorfer aduce In 
prim-plan destinul 
tragic al unui tinăr 
care a crescut lipsit 
de căldura și grija pă
rinților săi. Filmul 
condamnă egoismul 
feroce al mamei lui 
Tymon, in clteva epi
soade retrospective, 
nu toate realizate con
vingător dar care ex

plică evoluția ulteri
oară a personajului 
principal. Pensionar al 
diferitelor școli de 
reeducare de unde e- 
vadează de repetate 
ori, Tymon devine un 
Însingurat, neîncreză
tor față de cei din 
jur. In timpul pe
regrinărilor sale, el 
intilnește fel de fel 
de oameni — unii 
care, in virtutea ante
cedentelor cunoscute, 
il consideră o „oaie 
neagră", un irecupera
bil, și-l tratează ca

Carnet :

cinematografic

atare agravîndu-i trau
mele sufletești ; in 
timp ce alții (de pildă, 
,, maiorul" — conducă
torul ultimei școli un
de este adus Ty
mon) intuiesc, din
colo de cinismul pe 
care-1 afișează acest 
tinăr recalcitrant, ca
lități umane ce se cer 
atent cultivate pentru 
ca Tymon să-și dobin- 
dească echilibrul și să 
se încadreze in viața 
socială. Sint evoca
te un sir de ex
periențe revelatoare, 
cteva momente ale 
filmului reliefează — 
in alternări de crono
logie care le pun in va
loare sugestiv — con
fruntările uneori dure 
cu viața și, respectiv, 
treptele pe care le 
urcă eroul filmului 
pentru a-și reclștiga 
spre final, cu sprijinul 
unor oameni din 
preajma sa. conștiința 
propriei sale demni
tăți șl Încrederea se
menilor săi.

Un actor debutant, 
Marek Frakowiac, 
creează cu remarca
bilă autenticitate por
tretul lui Tymon ; in

terpret sensibil, el 
joacă la fel de con
vingător și însingura
rea, și ezitările, și 
fronda sub care se as
cunde adevăratul ca
racter al acestui per
sonaj, ale cărui resur
se morale le sugerea
ză cu discreție, con- 
tracarind unele accen
te livrești ale povesti
rii. Și filmul pledează 
— mai exact spus ar 
fi pledat — pentru în
credere in oameni, in 
capacitatea omului de 
a depăși împrejurări 
potrivnice și de a se 
ridica, bucurindu-se 
d? ajutorul societății, 
la o existență demnă, 
folositoare întregii co
lectivități.

...Dacă n-ar fi fost 
fuga aceasta, absurdă, 
a lui Tymon, fuga lui 
în neștire, care între
rupe mereu cursul 
evocării cinematogra
fice ; dacă n-ar fi 
fost încercarea zadar
nică a lui Tymon de 
a urca panta de nisi
puri mișcătoare și 
prăbușirea lui din fi
nal — simbol fără 
echivoc al zădărni
ciei ! Tată cum un 
film consacrat unei 
dezbateri etice de ac
tualitate poate duce 
la o concluzie arbi
trară (e vorba nu des
pre faptul că existen
ța eroului are un sfir- 
șit tragic, cl despre 
sensul pe care-1 dobin- 
dește pe ecran dispa
riția sa). Iată cum in
tențiile generoase ale 
unui film se pot trans
forma In contrariu! 
lor, materializindu-se 
într-un mesaj pesi
mist, deprimant. Și e 
păcat, cu atit mai mult 
cu cît filmul acesta 
are — dacă ne gindim 
fie și numai la relie
ful unor performanțe 
actoricești — certe ca
lități.

D. COST1N
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un adevăr jn sfera producției se decide 
jEFICIENȚA EXPORTULUI

economic
esențial:

— Pentru început, r-am ruga 
să faceți citei-a precizări in le
gătură cu specificul și impor
tanța creșterii eficienței în do
meniul exportului. al comerțu
lui exterior, jn generaL

Convorbire cu tovarășul NICOLAE M. NICOLAE, 
ministru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior

în locul „intuiției"

sau „inspirației" empirice
DIALOGURI

— In condițiile cînd o cincime din 
producția noastră industrială se ex
portă — proporția tinzind sâ crească 
in acest an — este obiectiv necesar 
ca, in cadrul activității de comerț 
exterior, si măsurăm tot mai exact 
cită cantitate de muncă națională 
schimbăm pentru munca străină in
corporată in mărfurile de import. Cu 
alte CBvintc, la ora actuală nu mai 
putemy/orbi de așa-numitele .'.expor
turi re\duale“ și ..importuri de apro
vizionare". ce făceau loc Influenței, 
adeseori precumpănitoare, a factori
lor aleatorii, intimplători. ci trebuie 
să privim aceste operații comerci
ale ca o sursă decisivă de venituri, 
de buna realizare a exporturilor și 
importurilor depinzind, într-o mă
sură tot mal mare, — așa cum sub- 
linia tovarășul Nicolae Ceaușcscu — 
transpunerea cu succes in viață a 
programului de dezvoltare economică 
și socială a patriei. De aici și carac
terul distinct a! creșterii eficienței 
in domeniul exportului. înțeleasă ca 
o noțiune foarte complexă, dimen
sionată de o multitudine de factori, 
între care specific este confrunta
rea permanentă a economiei noas
tre cu exigentele pieței externe.

Practic, eficiența exportului se 
asigură in sfera producției. fiind 
determinată de realizarea cu mi
nimum de cheltuieli materiale șl 
de muncă a unui fond de mariă la 
nivelul tehnicii mondiale, deci a u- 
nc-r produse care să fie solicitate pe 
piață și să ducă la obținerea unui 
preț bun. Sporirea eficienței expor
tului nu poate fi concepută fără o 
cunoaștere profundă a conjuncturii 
externe, care să permită alegerea 
perioadei optime a plasării mărfii. 
Indispensabilă este si punctualitatea 
in livrări. Intirzierlle si tergiversările 
nejustificate în expedierea unor pro
duse, pe lingă riscurile materiale pe 
care le implică, pot duce la discredi
tarea noastră pe piață. De aseme
nea. este imperios necesar să încu
rajăm spiritul novator al producăto
rilor noștri, căci eficienta depinde 
și de noutatea unor produse, de 
gradul de originalitate al acestora. 
Sporirea eficientei exportului presu-. 
pune și asigurarea încasării la timp 
a contravalorii mărfurilor, obținerea 
unui curs de revenire favora
bil, a unul aport valutar ridicat.

Intr-un cuvin t. eficiență tn activita
tea noastră înseamnă spirit comer
cial. arta de a vinde și cumpăra in 
mod avantajos. Tocmai in asemenea 
condiții se impune să realizăm spo
rul planificat de 37 la sută al ex
portului pe anul in curs, care va de
păși astfel valoarea de 19 miliarde 
de lei valută. Iar pe această bază, 
în continuare, va trebui să asigurăm 
o balanță comercială activă, in ve
derea echilibrării balanței de plăți

seamnă că, deși țara noastră și-a câș
tigat un binemeritat prestigiu in do
meniul exportului de mașini și uti
laje, totuși mai are incă de par
curs un drum spre atingerea Dara- 
metrilor optimi de eficientă economi
că. Tn exportul nostru de produse chi
mice continuă să existe produsele de 
masă, cu un grad insuficient de pre
lucrare și. deci, cu o valoare relativ 
scăzută. Este fapt că pe ansamblul 
exportului structura s-a îmbunătățit

„Plenara apreciazâ câ Ministerul Comerțului Exterior, 
celelalte ministere, centralele industriale și întreprinderile 
trebuie sâ se preocupe în mod deosebit de creșterea 
competitivității produselor, valorificarea în cît mai bune 
condiții a produselor romanești pe piața externa, creș
terea continua a eficienței comerțului nostru exterior".

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

externe a țârii in 1974 — sarcină
d • excepțională insemnătate. stabi
lită de partid.

— Corespunzător specificului 
eficienței economice in dome
niul exportului, ce modalități 
de creștere a acesteia se dove
desc a fi oportune in prezent ?

— Ridicarea stăruitoare a compe
titivității economice și tehnice a 
mărfurilor, ca rezultat al unei munci 
de înaltă productivitate, al reducerii 
consumurilor specifice de materiale, 
creșterii gradului de prelucrare a 
mărfurilor, de orice natură ar fi a- 
ce'tea. Practic, in cel mai scurt timp 
trebuie să ajungem la nivelul de va
lorificare a materiei prime obținut de 
alte țări — și aceasta, prin reînno
irea producției pentru export, îmbu
nătățirea calității, a caracteristicilor 
tehnice, economice, funcționale și 
estetice ale mărfurilor. Realizăm încă 
unele mașini și utilaje cu performan
țe tehnice superioare, dar a căror 
greutate este mai mare decit a 
duselor similare livrate de alte 
ceea ce antrenează și un consum 
rit de materii și materiale, la 
sintem chiar deficitari. Aceasta

pro- 
țări. 
spo- 
care 
in-

substanțial. mărindu-se ponderea 
produselor cu un grad inalt de pre
lucrare ; totuși in exportul spre ță
rile capitaliste dezvoltate mași
nile și utilajele dețin incă o pon
dere redusă, in timp ce produsele de 
bază și derivatele din acestea con
tinuă să se exporte intr-un volum 
însemnat, ceea ce evidențiază posi
bilitățile mari existente in direcția 
ameliorării structurii exporturilor 
românești pe aceste piețe.

Concomitent cu toate acestea, se 
impune o mai mare receptivitate din 
partea producătorilor față de expor
turile cele mai avantajoase, mai ales 
in cazul produselor industriale, in 
scopul îmbunătățirii structurii fon
dului de marfă destinat beneficia
rilor de peste hotare. Bunăoară, este 
cu mult mai favorabij pentru econo
mia națională să se mărească sub
stanțial exportul de mașini-unelte, 
in locul creșterii exportului de la
minate feroase. Rezervele existente 
in direcția valorificării superioare a 
resurselor proprii reies si din ur
mătoarea comparație : Elveția, cu o 
producție de oțel de 0.5 milioane de 
tone pe an, exportă mașini și utilaje 

. in valoare de 1,6 miliarde de do
lari ; România, cu o producție de

PE ÎNȚELESUL TUTUROR

CLAUZA NAȚIUNII
CELEI MAI FAVORIZATE
Clauza națiunii celei 

mai favorizate consti
tuie un principiu po

trivit căruia un stat 
' acordă unui alt stat 
' condițiile cele mai a- 
vantajoase pe care le-a 
acordat sau ar putea 
să le acorde oricărui 
alt stat. Această clau
ză reprezintă expresia 
juridică a nediscrimi- 

- - sau a 
de trata- 

domeniul 
economice 

Ma- 
covlrșitoare 

și a- 
comerciale

nării statelor 
egalității 
ment in 
relațiilor 
internaționale, 
j ori ta tea 
a tratatelor 
co râurilor 
bilaterale orevăd apli
carea clauzei națiunii 
celei mai favorizate. 
Tn același timp, aceas
tă clauză este cheia de 
boltă a Acordului Ge
neral pentru Tarife si 
Comerț (G.A.T.T.) —
la care, după cum se 
știe. România a ade
rat in anul 1971.

Această clauză se a- 
plică in domeniile care 
sint indicate in acor
durile încheiate : co
merț (tarife vamale, 
alte impuneri care se 
percep la import și ex
port, ansamblul regle
mentărilor și formali
tăților aferente impor
turilor sau exporturi
lor), navigație, situația 
juridică a persoanelor 
ș.a. Clauza națiunii 
celei mai favorizate 
poate fi condiț;ona’ă 
și necondiționată. In 
cazul clauzei condițio
nate. dacă o concesie 
este acordată unui stat 
terț, in schimbul unei 
contrapartide, această 
concesie nu va fi ex
tinsă in relațiile cu al
te țări decit in schim
bul unei concesii echi
valente. în ipoteza 
clauzei necondiționa
te. fiecare partener a- 
cordă automat și fără 
cpntrapartidă partene
rului său toate reduce
rile de taxe vamale și 
celelalte facilități pe 
care le acordă oricărui 
alt stat. In prezent, 
clauza națiunii celt-i 
mai favorizate este u- 
zitată aproape exclu
siv sub forma sa ne-

condiționată, care faci
litează dezvoltarea re
lațiilor economice intra 
state, eliminînd posi
bilitatea aplicării unuj 
tratament discrimina
toriu.

Aplicarea clauzei na
țiunii celei mai favo
rizate este supusă u- 
nor derogări, care sint 
definite prin textul și 
deciziile G.A.T.T., pre
cum și prin acorduri 
bilaterale. Derogări de 
la această clauză se 
admit, de .regulă, in 
comerțul cu țările ce 
fac parte din zonele 
de comerț liber și din 
uniunile vamale, in 
cazul preferințelor va
male generalizate in 
favoarea țârilor in 
curs de dezvoltare și 
în cel al preferințelor 
vamale dintre aceste 
țări, al perturbării 
pieței (dumping și 
subvenții), precum și 
al traficului de fron
tieră.

Este de notat că in 
ultimul timp se vor
bește despre o așa-nu- 
mită eroziune a aces
tei clauze. Creșterea 
numărului 
mentelor 
preferenț.ale (zone 
comerț liber și uniuni 
vamale), precum și al 
altor acorduri prefe
rențiale, instituirea 
sistemului generalizat 
de preferințe in favoa
rea țărilor in curs de 
dezvoltare și a unui 
regim preferențial in 
comerțul dintre unele 
din aceste țări sint 
factori care au acțio
nat in această direc
ție. Totuși, clauza na
țiunii celei mai favo
rizate continuă să ră- 
minâ un principia 
fundamental al comer
țului internațional. 
Potrivit datelor secre
tariatului G.A.T.T., in 
1970 schimburile co
merciale internaționa
le efectuate sub regi
mul clauzei națiunii 
celei mai favorizate 
au reprezentat circa 
trei pătrimi din co
merțul exterior al ță
rilor care fac parte din 
G.A.T.T. De observat

aranja- 
regionale 

de

că proliferarea aran
jamentelor preferen
țiale regionale nu poa
te fi interpretată drept 
o anulare a clauzei 
națiunii celei mai fa
vorizate, intrucit a- 
ceastă clauză func
ționează in continua
re și in cazul a- 
ceslor aranjamente, in 
sensul câ nu admite 
aplicarea, de către 
participanții la aseme
nea aranjamente, a u- 
nor discriminări față 
de o țară terță in ra
port cu o altă țară 
terță. In fond, aplica
rea sistemului genera
lizat de preferințe in 
favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare nu 
constituie decit o de
rogare temporară de la 
clauza națiunii celei 
mai favorizate, deoa
rece in momentul in 
care vor dispărea de
calajele economice im
portante intre țâri, a- 
cest sistem iși pierde 
rațiunea de a fi.

In relațiile sale eco
nomice externe, Româ
nia aplică față dc ce
lelalte țări clauza na
țiunii celei mai favo
rizate. De asemenea, 
ca membră G.A.T.T. 
și in virtutea diferite
lor acorduri bilaterale, 
țara noastră beneficia
ză de această clauză 
din partea tuturor par
tenerilor săi comerci
ali, cu excepția State
lor Unite ale Ameri- 
cii. ale căror oficiali
tăți au declarat insă 
recent că vor da curs 
dezideratului legitim al 
țării noastre de a 1 se 
acorda clauza respec
tivă. Ca tară in curs 
de dezvoltare. Româ
nia beneficiază in plus 
de preferințe vamale 
generalizate din partea 
unor țări dezvoltate — 
Austria, Japonia, Aus
tralia și Noua Zeelan- 
dă ; alte țări dezvol
tate examinează, in
tr-un spirit favorabil, 
cererea României de a 
beneficia de aceste 
preferințe.

Victor ALDEA

6.8 milioane de tone in 1971. a expor
tat in acel an mașini și utilaje in 
valoare do 485 milioane de dolari. 
In acest context, trebuie să subli
niez necesitatea unor măsuri pe 
care urmează să le adoptăm în ve
derea creșterii ponderii exportului 
de Instalații complete in totalul ex
portului de mașini și utilaie. 
Problema principală in domeniul ex
portului — problema prețurilor — nu 
poate fi soluționată decit prin lichi
darea unor asemenea răminerl in 
urmă, a decalajelor nefavorabile din
tre prețurile cu care importăm și cele 
la care vindem mărfurile românești 
pe piețele străine.

Un efort sporit este necesar șl In 
vederea perfecționării activității 
și organizării rețelei de comerciali
zare a produselor, mal ales in sensul 
stabilirii unor legături nemijlocite cu 
marii beneficiari de peste hotare, al 
orientării exporturilor spre piețele 
care oferă cele mai bune prețuri, ob
ținerii de facilități tarifare și neta
rifare, precum și condiții de plată 
avantajoase.

— Cum apreciațl perspecti
vele aplicării energice a măsu
rilor pe care le-ați amintit, in 
scopul creșterii eficienței — 
cest obiectiv fundamental al ac
tivității de export ?

a-

— Prin aplicarea riguroasă a pre
vederilor Legii de comerț exterior, 
producerea de mărfuri competitive 
pentru export și valorificarea lor la 
prețuri cit mai avantajoase au de
venit preocupări de câpătii ale co
lectivelor de muncă din întreprinderi 
și centrale industriale. S-a schimbat 
optica producătorului, el fiind direct 
interesat și răspunzător de orienta
rea și organizarea producției pentru 
export, de adaptarea acesteia la ce
rințele pieței externe, de ridicarea 
rentabilității produselor românești 
peste hotare. In acest context, noile 
măsuri in curs de înfăptuire privind 
îmbunătățirea structurii organizato
rice în economie sint de natură să 
impulsioneze activitatea de produc
ție și export, sporirea eficacității a- 
cestuia. Activitatea de comerț exte
rior a devenit o cauză a întregului 
popor. Există toate premisele nece
sare dezvoltării unui export cit mai 
eficient, care să răspundă cerințelor 
economiei noastre, să contribuie la 
creșterea venitului național, izvor al 
bunăstării tuturor.

Convorbire realizată de
Viorel POPESCU

ÎNSUȘIREA 
MARKETINGULUI

Activitatea de marketing? Nimic 
altceva decit strategia unei între
prinderi producătoare sau exporta
toare față de „piața internațională**, 
pentru a depista și a se afirma cu 
succes pe noi piețe, pentru a se men
ține și consolida pe cele tradițio
nale. Kelevind cerința de a desfășu
ra o asemenea activitate, in scopul 
cunoașterii profunde a exigențelor 
și tendințelor pieței mondiale, orien
tării pe această bază a producției șl 
promovării largi a exporturilor, to
varășul Nicolae Ceaușcscu sublinia i 
„Este cu totul anormal să stabilim 
producția pentru export fără a ști 
de fapt care sint cerințele pieței, co 
se caută intr-o țară sau alta*'. Așa
dar, dilema „marketing sau intui
ție ?** în condițiile actuale — de a- 
cerbă competitivitate pe piețele ex
terne — este o falsă dilemă, funda
mentarea științifică a producției și 
exportului fiind o necesitate obiecti
vă impusă de complexitatea relații
lor comerciale internaționale. Cum 
este conceput și aplicat marketin
gul în diferitele întreprinderi de co
merț exterior ?

— Prin marketing — ne-a relatat ' 
dr. ing. Petru Suciu, directorul în
treprinderii „Tehnoforestexport" — 
noi urmărim : a) studierea temeini
că a pieței (cunoașterea dimensiuni
lor și structurii cererii, a tendințe
lor tehnologice și a programelor de’ 
d.’zvollare si creație ale concurenți- 
lor noștri ș.a.) ; b) orientarea pro
ducției, deoarece a face marketing 
înseamnă a produce ceea ce se vin
de și nu a vinde ceea ce se produce ; 
c) practicarea unui export activ (fo
losirea unor tehnici adecvate de pro
movare a produselor pe piață).

— Se împacă teoria expusă 
dv. cu... practica ? Ce se întreprinde 
l.i „Tehnoforestexport" pentru reali
zarea unui comerț in cunoștință de 
cauză, viguros și eficient ?

— Am efectuat analize la tirgurl 
și expoziții privind preferințele cali
tative și Sortimentale, am studiat o- 
rientarea producătorilor din alte țări, 
noile tendințe tehnologice manifes
tate (după modele reale propuse 
de ei și din cataloagele aflate la be
neficiarii externi), am realizat studii 
statistice privind schimburile și ca
pacitatea de absorbție pe acele piețe 
unde putem extinde exporturile. In

de

final s-au Întocmit sinteze Însușite 
de producători care aplică cu promp
titudine concluziile activității de 
marketing. Pentru mai multă sigu
ranță, avem un grup de tehnicieni 
care veghează să se țină cont de 
rezultatele studiilor in producția și 
exportul »de mobilă.

Parțial, și discuțiile purtate la 
„Chimimport", ca și la „IMAGREX", 
au relevat preocupări asemănătoare 
pe linia activității de marketing.

— „IMAGREX" — ne-a spus di
rectorul Taul Niculescu — a realizat 
două studii ample de marketing, pri
vind piața Canadei și a Algeriei, 
care indică ce anume și în ce condi
ții putem vinde.

— Le-am răsfoit cu toată atenția, 
nu se poate reproșa lipsa de rigu
rozitate șl nici utilitatea datelor. Se 
poate face insă primăvară cu... două 
flori ?

— Desigur că nu. Cred că o cau
ză a acestei situații constă în numă
rul insuficient al celor ce studiază, 
datorat poate și inexistenței unui 
act normativ care să reglementeze 
organizarea și funcționarea compar
timentelor de marketing.

— Influențăm mai puțin producă
torii în fabricarea unor sortimente 
noi — ne-a spus, după ce ne-a înfăți
șat eforturile in aomeniul aplicării 
tehnicilor de marketing, și tov. 
Gheorghe Dalea, directorul între
prinderii „Chimimport". De ce ? 
Pentru că și ei au posibilitatea de a 
cunoaște ce e nou pe plan mondial. 
Noi facem mai mult studii de con
junctură (de fapt, in exclusivitate I 
— n.n.). Există din vara anului tre
cui un „Oficiu de marketing’’ in ca
drul M. I. Ch., pentru toate între
prinderile sale de comerț exterior, 
dar incă nu ne-a trimis nici un stu
diu de marketing.

Pentru a coritura mai precis și mal 
competent cîteva concluzii referitoa- o 
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număr 
Primele

Nu de mult ne aflam la Kar- 
lovy-Vary, în Cehoslovacia. La un 
parcaj din centrul frumosului oraș

al Boemiei, o plăcută surpriză : 
lingă mașina noastră a „tras" un 
elegant autoturism „Dacia"-1300.

Din autoturism a coborît o în
treagă familie de cehi ; mulțumi
rea li se citea pe fețe : aveau o 
mașină bună, modernă.

în prezent, pe șoselele din 
Cehoslovacia rulează mii de 
„Dacia"-1300. Dar și în Ungaria, 
Republica Democrată Germană, 
Grecia sau Algeria, nenumărate 
asemenea autoturisme românești 
au devenit o prezență constantă. 
Execuția de mare finețe tehnică, 
suplețea, confortul pe care îl 
oferă, demarajul rapid, economi
citatea și ușurința în conducere, 
stabilitatea și aderența la drum 
sînt calități unanim apreciate de 
posesorii de peste hotare ai auto
turismului „Dacia"-1300. Aceste- ca
lități au determinat recent pe im
portatorii finlandezi să încheie un 
contract cu țara noastră privind 
achiziționarea unui mare 
de mașini „Dacia''-1300. 
exemplare prevăzute în contract 
au și fost livrate beneficiarilor 
din „țara celor 1 000 de lacuri", 
lată, în fotografia alăturată, un 
autoturism „Dacia"-1300 în veci
nătatea statuii lui Paavo Nurmi, 
celebrul atlet finlandez.

D. M.

re la tema dezbătută, am avut 
discuție la Asociația română 
marketing.

— Este evident că activitatea 
marketing s-a perfecționat in ulti
mii ani — a apreciat tov. loan Gio- 
nea, membru in consiliul Aromar. 
Pot ti remarcate in acest sens 
progresele înregistrate de Centrala 
industriei mătăsii, „Autotractor', 
„Mașinexport", x„Tehnoforeslexport“. 
„Arcom" ș.a. Totuși, marketingul se 
atlă incă, in unele locuri, pe post de 
„cenușăreasă**, multe decizii de mare 
importanță fiind lăsate pe seama in
spirației și a intuiției unor conducă
tori do unități. Găsirea unei formu
le organizatorice adecvate pentru 
marketing se impune cu stringență. 
Se discută de multă vreme, dar s-a 
realizat incâ puțin in acest dome
niu față de cerințele actuale. Mar
ketingul servește atît producătorilor, 
fit și exportatorilor și, de aceea, și 
unii, și alții trebuie sâ-1 practice și 
să-l folosească cu consecvență și ri
gurozitate.

In ceea ce ne privește. în loc de 
orice alt comentariu, cităm din Le
gea cu privire la activitatea de co
merț exterior, art 24 : „întreprinde
rile specializate de comerț exterior 
au, potrivit obiectului lor de activi
tate, următoarele atribuții principa
le • ...d) prospectarea permanentă și 
sistematică a pieței externe și infor
marea unităților producătoare asu
pra nivelului prețurilor și tendințe
lor piețelor externe la produsele-care 
fac obiectul lor de activitate ; e) 
sprijinirea unităților producătoare în 
orientarea și aduptarea producției la 
cerințele pieței externe, pentru a se 
asigura valorificarea superioară a re
surselor materiale și de forță do 
muncă**.

Cerințe majore, relevate din nou cu 
tărie la Plenara C.C. ai P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie a.c., cînd-s-a 
subliniat necesitatea ca centralele in
dustriale șl întreprinderile să-și e- 
xercite mai bine atribuțiile ce le re
vin în domeniul comerțului exterior, 
desfășurind o mal intensă activita
te de. prospectare a piețelor, elabo- 
rind studii proprii de marketing s.a.

Dată fiind însemnătatea activității 
de marketing, vom reveni, in cadrul 
paginii de comerț exterior, asupra 
acestei probleme.

de

George POPESCU

Perfectarea acordului comercial pe 
termen lung — pe perioada 1970— 
1974, cu Belgia, Olanda, Luxem
burg - ți a acordului de coope
rare de la Haga ■■■ 
juridic favorabil 
burilor
— ne

constituie cadrul 
dezvoltării schim- 

romăno-olandeze 
tor Ștefan Nițâ, 
in Ministerul Co- 
La aceasta contri-

bilaterale 
relatează 

consilier economic 
merțului Exterior, 
buie și sesiunile comisiilor mixte co
merciale și de cooperare româno-olan
deze. In anul trecut, schimburile co
merciale totale româno-olandeze au 
fost de peste două ori mai mari față 
de anul 1966 — această evoluție re- 
flectind adincirea relațiilor de prie
tenie româno-olandeze. S-a îmbună
tățit și structura comerțului nos
tru exterior cu Olanda. Determi
nate de necesitatea industrializă
rii rapide a României, importu
rile noastre au fost formate, in 
principal, din mașini, utilaje și 
instalații, precum și din materii 
prime și semifabricate (produse si
derurgice. produse chimice, piei și 
altele). In cadrul exportului româ
nesc a crescut ponderea produselor 
industriale cu un grad ridicat le 
prelucrare, ca : mașini ți utilaie. 
produse chimice, produse din lemn, 
ale industriei ușoare, produse agro- 
alimentare ța. Potrivit acordurilor 
in vigoare, au fost realizate o serie 
de importante acțiuni de cooperare, 
mai ales in agricultură, și industria 
alimentară (sere legumicole și horti
cole, abator pentru păxân ș.a.). Se 
află In curs de negociere încheierea 
unor noi angajamente privind reali-

zarea altor acțiuni de cooperare — 
in domeniile industriei constructoare 
de mașini grele, electrotehnicii, in
dustriei chimice și ușoare, industriei 
alimentare și agriculturii.

Tn acest an. comparativ cu anul 
trecut, se prevede creșterea cu 10— 
20 la sută a schimburilor comerciale

echipamente industriale și tehnologii 
noi, produse siderurgice speciale, 
material agricol de reproducție ș.a. 
Comisia mixtă de cooperare româno- 
olandeză, care s-a întrunit recent la 
București, in cea de-a treia sesiune 
de lucru, a examinat posibilitățile de 
inițiere a unor noi acțiuni de coo-
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bilaterale. Există posibilități reale 
pentru sporirea cu precădere a vo
lumului exportului românesc de pro
duse- ale industriei construcțiilor de 
mașini (mașini-unelte, tractoare, mo
toare electrice și aparatai electro
tehnic). produse chimice și bunuri 
de larg consum, concomitent cu 
creșterea importurilor din Olanda de

perare In domeniile construcțiilor 
mecanice și electrotehnicii, chimiei, 
agriculturii și industriei alimentare 
și in cel al cooperării pe terțe piețe.

Schimbul de misiuni economice or
ganizat de Camera de comerț a Re
publicii Socialiste România și Cen
trul olandez pentru promovarea- co
merțului constituie o formă nouă de

prospectare reciprocă a celor două 
piețe, de identificare a noi posibili
tăți de lărgire și diversificare a ex
porturilor și importurilor, de iniție
re și realizare a noi acțiuni de coo
perare in cercetare, producție și co
mercializare. in condiții reciproc a- 
vantaioase, in domeniile ce prezintă 
interes pentru cele două părți.

Exportul românesc în Olanda se 
bucură de largi liberalizări — pentru 
produsele industriei construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, industriei 
lemnului, in domeniile bunurilor de 
larg consum, agroalimentare ș.a. Cu 
toate acestea, Olanda menține incă 
unele restricții cantitative la' impor
tul unor produse din România. Con
siderăm că eliminarea acestor re
stricții, în conformitate cu prevede
rile ,G. A T.T., și acordarea de pre
ferințe vamale generalizate Româ
ni» i. ar influența pozitiv dezvoltarea 
viitoare a schimburilor comerciale și 
a cooperării economice, tehnice și 
industriale dintre România și Olanda.

In orice caz, dezvoltarea continuă 
a economiei românești face să exis
te incă largi posibilități, deocamdată 
insuficient valorificate, pentru ex
tinderea și diversificarea legăturilor 
economice cu această țară. Nu în
cape îndoială că adincirea cunoaște
rii posibilităților reciproce, in con
textul general al dezvoltării relații
lor de prietenie dintre România și 
Olanda, va lărgi perspectivele favo
rabile ale intensificării schimburilor 
economice dintre cele două țări.

DESPRE 
COOPERARE

— Ce acțiuni mai im
portante s-au întreprins 

- in ultimul timp pentru 
extinderea colaborării și 
cooperării dintre România 
și celelalte țări socialiste? 
— l-am întrebat De Flo
rentin Radulian. director 
adjunct in Ministerul Co
merțului Exterior.

— O serie de acțiuni impor
tante de cooperare cu țările so
cialiste se află in curs de reali
zare, iar altele urmează a fi 
perfectate. Din programul larg 
de cooperare, amintesc, de pil
dă, că in această lună urmează 
a se semna un document pri
vind participarea țării noastre, 
alături de alte țări socialiste, 
la dezvoltarea capacității de 
producție pentru exploatarea 
azbestului de la Kimbaevsc 
(U.R.S.S.). Se va asigura, ast
fel, livrarea acestui produs tu
turor participanților, in contra
partidă cu livrări de mărfuri și 
prestări de servicii. De aseme
nea, s-a semnat o convenție 
multilaterală de participare a 
țării noastre la dezvoltarea ca
pacităților de prelucrare a celu
lozei de la Combinatul Ustiline, 
tot din Uniunea Sovietică. în
semnate acțiuni de cooperare 
am încheiat cu R.P. Polonă. Din 
acestea menționăm : livrarea 
propilenei in contrapartidă cu 
fibre P.N.A. românești, cupru și 
semifabricate din cupru in con
trapartidă cu aluminiu și semi
fabricate din acest metal ale in
dustriei noastre. Se are in ve
dere cooperarea și in alte do
menii, ca, de exemplu, cărbunii 
cocsificabili. construcția de ma
șini, producția autoturismelor 
de mic litraj. Cu R.D. Germa
nă. potrivit recomandărilor și 
hotăririlor comisiei mixte gu
vernamentale, au fost deja fina
lizate unele acțiuni mai impor
tante : cooperarea pentru fabri
carea in țara noastră a strun
gurilor revolver — pe baza do
cumentației R.D.G., in vederea 
satisfacerii necesarului ambelor 
state pe lungă durată și a ce
rințelor altor țări socialiste, 
pentru realizarea transforma
toarelor de 250 KVA, a compre- 
soarelor de aer pentru frine de 
locomotive. Se studiază, în con
tinuare, lărgirea și intensifi
carea acțiunilor de cooperare și 
colaborare economică și in alte 
domenii cu țările socialiste.

★

...După cum a-a anun
țat, miercuri 4 aprilie s-a 
semnat „actul de naștere" 
a primei societăți mixte 
de producție româno-a- 
mericane. Cu prilejul 
conferinței de presă care 
a avut loc, am adresat re
prezentanților celor două 
părți următoarea între
bare :

— Ce contribuție aduce 
In cadrul noii societăți 
Centrala industrială de 
electronică și tehnica vi
dului ? Care este aportul 
material, tehnic al părții 
americane ?

• Dragoș Simulescu. direotor 
general al Centralei industriale 
de electronică și tehnica vidu
lui București : O asemenea 
cooperare, intr-un domeniu atit 
de complex, nu ar fi fost po
sibilă dacă centrala noastră 
n-ar fi dispus de potențialul 
material și uman necesar. Am 
in vedere existența fabricilor, 
utilajelor adecvate și a specia
liștilor — factori pregătiți și 
formați in prealabil in cadrul 
programului prioritar de dezvol
tare și introducere a tehnicii 
moderne de calcul, stabilit ca 
urmare a indicațiilor conducerii 
partidului și statului nostru. 
Concret, aportul specialiștilor 
români in cadrul societății mix
te constă in definitivarea teh
nologiei de fabricație și in 
realizarea unor piese care intră 
in componența produselor fini
te. Am asigurat, de asemenea, 
pregătirea necesară in scopul 
livrării echipamentelor ce vor fi 
produse. In fine, o contribuție 
importantă o au și o vor avea 
specialiștii români in domeniul 
cercetării științifice.

• Robert D. Schmidt, vice
președinte și membru in Comi
tetul executiv al firmei „Control 
Data Corporation" din S.U.A. : 
Aportul părții americane se re
flectă in contribuția pe care o 
au experții americani in stabi
lirea tehnologiei, in proiectarea 
echipamentelor periferice pen
tru computere. Partea america
nă, reprezentată de „Control 
Data Corporation", va furniza, 
in cadrul societății mixte, echi
pamente și procedee de testare 
a produselor ce vor fi realizate. 
La început, cea mai mare parte 
din piese și subansamble vor fi 
livrate din S.U.A., urmind ca, 
intr-o perioadă scurtă, să se 
treacă la asimilarea și produ
cerea în întregime in România 
a echipamentelor. O mare parte 
din produse vor fi exportate 
prin intermediul firmei „Con
trol Data Corporation" și dis
tribuite prin rețeaua proprie a 
acestei societăți sau direct de 
către partea română. în ceea ce 
privește studiile de marketing, 
ele vor fi realizate de ambele 
părți, pentru a găsi și alte piețe 
de desfacere, deoarece este in 
interesul general să se lărgească 
piața existentă.

P. GEORGE
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„...pămintul pe care l-au zmuls palma cu palma apelor 
fi l-au făcui sâ înflorească miraculos..."

Pe drept cuvint, se spu
ne că olandezii nu datorea
ză nimănui nimic. nici 
chiar lui dumnezeu. căci 
fi pămintul și l-au făcut

singuri. Poves^nd despre 
o.andczi, Mihail Sadoveanu 
îi vedea pe toii tăcind, nu 
morocănoși. ci sobri șl 
austeri, iar tăcerea lor ve-

OLANDA-
țara apelor învinse

n«a din nevoia de a auzi 
In permanență ..zvonul c- 
tern al mării". Căci marea 
r Amine pentru olandezi o 
unică și copleșitoare pre
zență. ea este povara șl 
binocuvintarea vieții, in
fernul și paradisul exis
tenței. De cind se știu pe 
p'imint acești oameni, de 
cind există seminția lor. 
contopită din vechile nea
muri germanice amestecare 
cu frizi. cu saxoni, cu franci 
și cu alții, n-au avut de dus 
luptă mai crincenă și mai 
neînduplecată decit cu ma
rea. acel „protector et 
hostis". mereu furios, me
reu invadator, mereu in 
harță cu uscatul zgircit, cu 
piinea holdelor, cu florile 
grădinilor, cu visele copii
lor lor. „Rondul de noap
te", capodopera lui Rem
brandt. adăpostită de 
Rijksmuseum din Amster
dam. nu înfățișează numai 
o scenă din viața unui 
burg medieval, ci exprimă 
o stare de spirit tipic olan
deză, veghea neîntreruptă, 
vigilența trează față de 
mișcarea înceată, perfidă, 
copleșitoare, a omnipre
zentului inamic — marea.

Pâmint incert, climat as
pru, lipsit de clemență, 
vinturi tăioase, nordice, 
tâlăzuire neîncetată a va
lurilor unei mări greu de 
ținut in friu, și totuși, in 
ciuda acestor vitregii, cin- 

tccolo olandezilor sînt stră
bătute de n răscolitoare 
dragoste față de pămintul 
natal, pămintul pe care 
l-au zmuls palmă cu 
palmă apelor și l-au fă
cut să înflorească mi
raculos, pămintul care 
n-a existat la ceasul gene
zei. pămintul creat de om 
pentru a-și făuri o patrie...

o SIMBOLUL UNEI CAPODOPERE A LUI 
REMBRANDT O UN CAPITOL NOU LA PATRU 
METRI SUB NIVELUL MĂRII • DE LA FAIMA 
SECULARĂ A CURĂȚENIEI, LA ASALTUL 

POLUĂRII

Și pămintul acesta, născut 
din vitregia naturii, de care 
cei mai mulți poate că ar 
fi fugit, deține, cu cei peste 
350 de locuitori pe kilome
trul pătrat, recordul de 
densitate umană intre ță
rile Europei.

Ca să poposești în Olan
da, venind pe căile mariti
me, nu trebuie să urci 
trepte de uscat, ci trebuie 
să cobori sub nivelul mă
rii pentru a găsi pămintul. 
Oriunde te-ai afla în O- 
landa, aerul este impreg
nat de apa marină, gustul 
lui este ușor sărat și vln- 

tul poartă pretutindeni izul 
aspru al mării. I s-a spus 
Țara apeloț. Ar mai ft tre
buit adăugat un adjectiv : 
a apelor invln.se. Sub ce
rul mohorit in cea mai 
mare parte a anului, oa
menii au inventat culoarea. 
Rembrandt și Vermeer stau 
mărturie. Sub agresiunea 
permanentă a mării, olan

dezii au deprins respectul 
mediului ambiant, al or
dinii și curățeniei. Sado
veanu nu găsea alt ter
men pentru a defini a- 
oeastă trăsătură a olande
zului decit frapanta noțiu
ne de „desfriu al curățe
niei". Pecinginea necurățe
niei extirpate, culoarea a 
fost învățată să rîdă, vop
seaua să strălucească, leșia 
și săpunul au devenit ar
mele unei îngrijiri meticu
loase și necontenite, în
depărtând untul insanită
ții. Olandezii au fost 
cei dinții din lume care 

au constituit o Societa
te pentru protecția pei
sajului. Acel peisaj pe 
care șl l-au creat singuri, 
«pălind urma balelor mă
rii, uscind mocirlele, ferti
lized polderele, ponulind 
cu vaci pintecoase cimpil- 
le curățate de sărătură și 
obllgind cohortele morilor 
do vlnt, care n-au avut 
niciodată prea multe gră
unțe de măcinat, să pună 
în mișcare pompele pentru 
gonirea apelor invadatoare. 
Țara, așa cum a văzut-o 
Sadoveanu și cum a des
cris-o, țară a curățeniei, a 
buneicuviințe. a disciplinei 
cetățenești liber consimțite, 
a une.i rinduiell simple, dar 
de minuțios inventar a tot 
ceea ce are, ca intr-o gos
podărie cu greu întocmită 
pe meleagurile zmulse sti
hiei umede prin domesti
cirea apelor.

Așa a fost. Dar veghea 
Îndreptată in primul rind 
asupra mării a scăpat de 
sub control un alt dușman 
perfid al lumii contempo
rane. Astăzi, țara, cindva 
cea mai curată din lume, 
este cea mai poluată, după 
Japonia. Căci spre Țara de 
jos se revarsă toate deșeu- 
rile Industriei grele din 
centrul și nordul Europei 
occidentale. Fluviile Meuse, 
Rin și Escaut, care atîta 
timp au fertilizat cu apele 
lor ogoarele Ol’ndei, cară 
astăzi din „Țările de ’sus" 

o Imensă masă lichidă tul
bure, care sterilizează 
pămintul. Alt dușman a 
apărut acum la ori
zont : îngroparea pămlntu- 
lui cucerit din greu sub 
betonul autostrăzilor, po
luarea apelor din rețeaua 
canalelor de Irigație cu re
ziduuri industriale, otrăvi
rea Văzduhului de cele pa
tru milioane de țevi de e- 
șâpament ale automobile
lor care cutreieră șoselele 
Olandei, luind sub agresi
vul lor asalt stăplnirea o- 
rașelor care par a nu mai 
fi făcute pentru oameni si 
biciclete, ci pentru mașini. 
Esfo nevoie de o nouă 
luptă, spun olandezii, dar, 
de astă dată, lupta va fi 
mai grea decit cea dusă cu 
stihia umedă.

Neostenita mină a olan
dezului, deprinsă să se vire 
în toate treburile naturii, 
a deprins cindva o îndelet
nicire vitală : aceea de 
construire a zăgazurilor. 
Nu numai pentru a opri 
apa, dar, mai ales, pentru 
a o obliga să de>a inanoi, să 
elibereze pămintul, să ma
nifeste respect in fata cu
tezanței și veghii omului. 
Au fost Inundații pustii
toare, năvăliri ale apelor 
care au șters lucrarea o- 
mului de pe fața pămintu- 
lui, dar olandezii nu s-au 
dat bătuți. In veacul ăl 
treisprezecelea, intr-o noap
te din 1282, o groaznică 
viitură de ape a înecat 
șaptezeci și două de orașe 
și sate din Zuiderzee. Trei 
veacuri mai tirziu, în 1665, 
după ce șapte generații de 
muncă atroce reparaseră 
stricăciunea unei singure 
nopți de dezlănțuire a mă
rii. altă năpastă a pustiit 
acel vitreg meleag, distru- 
gindu-i pină in temelii a- 
șezările și nemailăsînd să 
străpungă imensitatea ane
lor invadatoare decit turle

le bisericilor din orașele și 
satele scufundate. Ambiția, 
de o tenacitate fără sea
măn a olandezilor, a pus 
insă din nou ordine In sta
red lucrurilor prin piepțil 
digurilor de piatră, obli- 
gind marca să restituie 
omului coca ce ii aparținea 
de drept șl de fapt prin 
truda multiseculara a ge
nerațiilor. Puhoaiele apelor 
s-au izbit de barajul voin
ței unul intreg popor.

Țara acestui popor este 
țara apelor învinse. Aero
portul Amsterdamului se 
află la patru metri sub ni
velul mării și aceștia sînt 
cei patru metri ai supra
viețuirii. Zuiderzee, pămin
tul terorii lichide, care 
secole de-a rîndul a lovit 
necruțător in nordul țării, 
a fost definitiv ciștlgat de 
om în 1933. Lupta s-a dus 
zeci de ani, cu cel mai 
hulpav dintre vecinii inva
datori — Marea Nordului. 
In locul golfului rece, care 
se implinta adine in trupul 
țării, au apărut trei imense 
poldcre cu lanuri de griu 
și pășuni bogate și un lac 
închis, Ijssel. rezervor pis
cicol de mare randament.

Unul dintre marile filme 
documentare ale cineastului 
olandez Joris Ivens înfăți
șează epopeea Zuiderzeci 
surprinsă de-a lungul unui 
deceniu de luptă a omului 
cu marea. Intre 1912 și 
1922, terenurile arabile ale 
Olandei iși reduseseră su
prafața cu peste 24 000 de 
hectare, datorită moderni
zării țării, extinderii ora
șelor, construcției de șose
le, poduri și drumuri. Gi
ganticul dig, menit să 
zmulgă Zuiderzee de sub 
imperiul mării, avea să 
dea țării 225 000 de hectare 
de păminturi noi, îndeDăr- 
tînd de acea zonă a Olan
dei coșmarul inundațiilor. 
Metoda de construcție, ve

rificată de olandezi de-a 
lungul veacurilor, a rămas 
aceeași și astăzi, cind se 
desăvlrșește planul ..Del
ta", închiderea desfriului 
do ape de Ia gurile Escau- 
tului, Mcusei și Rinului 
pentru recuperarea citorva 
sute de mii de hectare de 
terenuri arabile. Am asis
tat, în această regiune, la 
ridicarea unui dig și pot 
spune că zicala „pod peste 
mare nu poate fi durat" 
este contrazisă. Mai intîi, 
se împletesc din nuiele 
niște uriașe „risberme", 
plute peste care se îngră
mădesc cantități Imense de 
piatră. încetul cu încetul, 
acest suport elastic se scu
fundă sub greutatea anro- 
camentului și, ducindu-se 
la fund, formează funda
mentul digului. Apoi, altă 
„risbermă" se încropește 
deasupra, pentru ca piatra 
să o așeze peste preceden
ta. și astfel digul crește din 
apă, intinzindu-se peste 
zeci de kilometri și inăl- 
țindu-se deasupra valurilor 
unde capătă armătura și 
duritatea betonului. Brațe
le digului se apropie unul 
de celălalt, o singură des
chizătură mai rămine, prin 
care curentul marin circu
lă tumultuos, un ultim a- 
salt pornește din ambele 
capete pentru a închide ni
cest pasaj dintre viață ?i 
moarte, și liniștea se aș- r- 
ne ca după o crinccnă bă
tălie, drumul care încalecă 
digul se netezește, pompe
le încep să scuipe marea 
dincolo de zăgaz și pămin
tul învață de la oameni 
lecția unei noi geneze. In 
locul talazurilor înspuma
te ale mării se leagănă 
lanuri de griu, simbol al 
forței și vitalității trudito
rilor care au creat Țara 
apelor învinse.

Ioan GRIGORESCU
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Enigmă antropologică
Din însărcinarea autorităților bra

ziliene. un grup de cercetători va 
încerca, intr-un viitor apropiat, să 
stabilească contact cu tribul dc in
dieni Ava-Canoeiros, care trăiește 
In pădurile virgine din statul 
Goias. Datorită aspectului lor ne
groid, membrii acestui trib sînt 
cunoscuți și sub denumirea d^ 
„indieni negri". Pină acum, tribul 
c evitaî orice contact cu populația 
albă. Puținii oameni care i-au vă
zut afirmă că au pielea neagră și 
părul creț. Unii antropologi presu
pun că ei ar fi descendenți ai unor 
g-apuri de sclavi africani care, la 
s'.rșitul seco'.uțil al NVT-l°a. in 
perioada primelor expediții portu
gheze in interiorul țării, s-ar fi re
fugiat in pădurea virgină.

Moșea wolframului
Ceea ce — în fotografia alătura- 

tă — ar putea fi considerat drept o 
mască este, in realitate, suprafața 
unui cristal de wolfram, mărit de 
1 375 de ori. Un cercetător ameri
can a făcut astfel de fotografii i:i 
dorința de a găsi noi soluții în ve
derea obținerii unor filamente de 
wolfram cit mai eficiente.

In general, anul 1847 e socotit 
punctul de pornire al metalurgiei 
wolframului — cunoscut și sub nu
mele de tungsten — dar abia la 
începutul sec. XX a început să fie 
folosit acest metal pentru produce
rea filamentelor electrice. Ulterior, 
datorită calităților sale deosebite

V ________

(are una dintre cele mai ridicate 
temperaturi de topire — 3410JC), 
woli ramul a căpătat o largă între-

t iințar< în industria electrică și e- 
lec.ranicâ. iar incepind cu anii '50, 
in tehnologia aerospațială.

Record al icsberguriîor
între 19 februarie și 4 septembrie 

1972, pe principalele rute de navi
gație ale 'Atlanticului de nord au 
fost înregistrate 1587 de iceberguri. 
Din acest punct de vedere, 1972 a 
fost un an record.

Icebergurîle. care provin, in ma
joritatea lor. din ghețarii Groenlan

dei de vest, au fost aduși, dincolo 
de paralela 4C, de curentul Labra
dor. Pină acum, cel mai mare nu
măr de iceberguri, înregistrat în 
decurs de peste 70 de ani de obser
vații asupra acestor munți de 
gheață plutitori, a fost .de 1329, in 
anul 1929. Intre 1946—1971, cifra 
medie de iceberguri înregistrate a 
fost doar de 207 anual.

Turnul din Pisa 
cintărețte 14 200 tone...
...constatare obținută cu aparate 

de măsurat electronice de înaltă 
precizie. S-a procedat la această 
„cintărire" deoarece comisia inter
ministerială, însărcinată cu alege
rea celui mai bun dintre proiec
tele de conservare și securitate a 
turnului, consideră că greutatea a- 
cestuia este unul din elementele 
determinante ale calculelor.

Și „Big Bsn" sa înclină
Nu numai cunoscutul turn din 

Pisa, ci și nu mai puțin renumitul 
turn ..Big Ben“. din Londra, se 
înclină continuu. Devierea sa de 
la verticală a și atins pină acum 
c țiva centimetri. Autoritățile en
gleze au dat asigurări parlamentu
lui de la Westminster — asupra 
curții căruia se înclină turnul — 
că se vor lua măsurile necesare 
pentru întărirea fundamentului a- 
cestui monument arhitectonic.

Tezaur vechi 
de 5 000 de onl

Cu prilejul unor lucrări de ex- 
cavare executate la construcția u- 
nui canal. în satul Asparuchovo. nu 
departe de lacul Varna (R.P. Bul
garia), s-a găsit un tezaur de obiec
te în aur, a cărui vechime este a- 
preclată la 5 000 de ani. In fotogra
fie : citeva din piesele tezaurului.

„Paradis" al speculei 
în Pacific

In numai cițiva ani, magnați din 
diverse țări ale lumii au făcut din 
insulele Fidji un paradis al specu
lațiilor imobiliare. Atrași de po
tențialul turistic al acestor „oaze 
din Pacific", milionarii achizițio
nează febril terenurile, la prețuri 
speculative. Acestea au crescut, 
de altfel, de peste zece ori : un 
milionar haitian, de pildă, a plătit 
650 000 de franci pentru o mică 
plajă, proprietate a unei englezoai- 
ce care o cumpărase cu cinci ani 
in urmă cu numai 60 000 franci. 
Pentru a stăvili specula, autorită- 
ț'le au stabilit o substanțială ma
jorare a impozitelor percepute pe 
terenurile scoase în vînzare.

Cercetări atomice 
în agricultură

Oamenii de știință a! Institutului 
de cercetări atomice „R’soe" din 
Wasthof (Danemarca) au obținut 
un nou soi de cereale, a'irmind 
că valoarea lui nutritivă este cu 
50 la sută mai ridicată decit a ce
lor peste 5 000 de specii și soiuri 
cunoscute. Mutația (modificare a 
calităților ereditare) a fost obținu
tă prin iradiere și tratare chimică. 
Conducătorul grupului de cercetări, 
dr. J. Ingvcrsen, este de părere că 
în doi ani noul soi de cereale va 
putea fi cultivat pe suprafețe mari.

Seara, luminile Phenianului...

I sc mal spune și „Țara dimineților liniștite . Privesc 
una din „diminețile liniștite" ale Coreei. Este o forfotă 
și un zumzet ca într-o stupină uriașă. Copiii, tinerii, 
bărbații în putere se îndreaptă fiecare către rostul lui. 
Și femeile I Pășesc egal, măsurat, cu eleganță. Pășesc 
ca niște regine. Demn.

Este pasul Coreei 1

Morala bobului de orez
Marea de vest e blîndă, tăcută fi 

galbenă. Dar marea de vest e □ 
hoață. Ea nu izbește malurile ca c 
nebună și nici nu se înspumează u? 
să-și arate puterea. Vine spre mal 
tirindu-se leneș, ca o reptilă obosi’< 
de soare, mingiie pămintul, il linge 
ușor ca o felină $; fuge cu el. tl 
rupe, il jupoaie, il fură și-1 lasă in- 
singerat.

Mareele, foarte puternice, trans
portă de patru ori pe zi sute de mii 
de tone de pâmint de pe mulți kilo
metri, de-a ’ lungul întregului litoral 
de vest.

Este In curs de aplicare un pro
gram oomplex — deoseb.t de dificil 
dm punct de vedere tehnic — menit 
sâ pună capăt acestui furt absurd. 
Dar marca bătălie pentru recoltă 
nu aici se dă, ci pe păminturile 
„medii" — cele pe pot. prin amena
jări mai puțin costisitoare să dea 
producții duble sau triple.

Pentru Coreea, pămintul prețuiește 
mai mult decit orice. Statistica con
semnează că doar 20 la sută din su
prafață este pământ agricol. Restul 
— munte. In realitate; mi s-a 
explicat, in cîmpie zone întregi 
au fost puternic degradate, astfel că 
pină nu de mult pentru cultura ce
realelor nu răminea mai mult de 
17—18 la sută din suprafață.

înainte, zona cerealieră a Coreei 
era in sud. în nord, in cea mai mare 
parte, cerealele se cultivau așa 
cum creștem noi cile un lă- 
mii in casă. Astăzi, agricultura 
nordului produce orez. came, fructe, 
legume in cantități îndestulătoare 
pentru hrana întregii populații. 
R.P.D. Coreeană nu importă azi nici 
un bob de orez !

„Sudul, vestita bază cerealieră a 
Coreei, unde se producea cel mai 
bun orfez, a importat in 1971 trei 
milioane de tone !a

Cel ce-mi dădea informația n-o 
făcea cu lăudăroșenie („uite ce fa
cem noi“). ci cu durere pentru con
cetățenii din sud. pentru populara 

nevoiașă a satelor ale cărei gospo
dării s-au ruinat.

Ne îndreptăm spre cooperativa 
Rib Sek din raionul Mun Doc să 
vedem „miracolul" la fața locului. 
In bătaia soarelui, pămintul e roșu 
ca focul. ..De ce e roșu ?“ „Pentru că 
a-a e ' Și fără soare tot roșu este“.

In urma mașinii, o diră lungă de 
praf roșu se răsucește ca o coadă de 
vulpe. Am senzația că roțile mașinii 
spulberă un strat de singe uscat.

Satul este așezat pe o colină — 
pămintul cel mai slab productiv. 
Casă lingă casă ! Nici o palmă de 
pâmint nu trebuie irosită. Toate sa- 
teie Coreei de nord sînt așezate ast
fel. După război au fost schimbate 
vetrele. Aproape toate casele sînt 
noi — tipizate și construite de stat, 
în următorii doi ani vor fi lichidate 
uir'mele locuințe nc-corespunzătoare. 
înăuntru, mobilă puțină, dar totul 
este curat și foarte frumos aranjat. 
Cei mai mulți dorm jos, pe ro
gojini din paie de orez. Ob'cei din 
moși-strămoși. „E odihnitor și 
mai sănătos decit pe moale". O 
fi ! Toate satele sînt electrifi
cate, iar multe au apă la ciș
mea. ..Gitul coreencei P ceva mai 
drept in ultimii ani" — glumește ci
neva ! „Nu mai cară apă ca înainte".

— Cit orez obțineți la hectar ?
4 009—4 500 dc kilograme !
Și la celelalte culturi producțiile 

sînt mari.
„Miracolul" e simplu : toată su

prafața este irigată.
„Cel mal mare succes înregistrat 

în perioada trecută in revistă in 
revoluția tehnică la sate il constituie 
terminarea irigației" — aprecia to
varășul Kim Ir Sen, la Congresul al 
V-lea al partidului. in noiembrie 
1970.......Am încheiat complet irigația
orezăriilor și chiar am realizat, intr-o 
măgură destul de mare, irigarea uncr 
terenuri uscate".

La dimensiunile agriculturii co
reene. cifrele care definesc această 
operă sini impresionante : lungimea 

canalelor de irigație, de la cele mai 
mari pină la cele mai mici — 
39 700 km. Aproximativ de patru ori 
distanța București — Phenian. Nu
mărul marilor bazine de acumulare
— 1 234 ; f’l centrelor de distribuție 
a apei — 11 200.

Străbatem șoseaua de la Phenian 
la Panmunjon. De o parte și de alta
— buldozere. N-am văzut niciodată 
atitea buldozere lucrind laolaltă. Na
milele acestea mușcă hulpave pă
mintul, il răscolesc, il frămintă și-1 
întind ca pe o foaie de plăcintă. Tot 
ce se poate nivela trebuie nivelat 
perfect pentru a putea fi irigat. Bă
tălia pentru păminturile,,medii" !

E început de noiembrie, dar e cald.

PASUL COREEI
Se mai recoltează orezul. Un triunghi 
e încă verde. Pătratul de alături 
e galben, dreptunghiul ruginiu. So
lele sint aranjate după configurația 
terenului, după cum li vine gospoda-

Al cincilea nu știa, 
dar dorea din toată inima...
După războiul de eliberare, pe zi

durile clădirilor — atitea cite mai 
erau in picioare — mii de afișe che
mau oamenii să se prezinte in uzine
le — care și ele existau doar pe 
sfert sau prăbușite in totală ruină. 
Radioul transmitea aproape fără în
trerupere asemenea anunțuri. Una 
dintre chemări se adresa mecanici
lor de locomotivă... „Șl s-au prezen
tat cinci" — încheie Sim-Dong Iun, 
secretar al organizației de partid a 
Uzinei de locomotive electrice din 
Phenian. Dar, supuși la probe, doar 
patru s-au dovedit mecanici verita
bili. Al cincilea nu știa aproape ni- 

rului mai la indemină să le irige. 
Dacă reușești să te fixezi lntr-un 
punct la o anumită înălțime, privind 
de acolo pămintul Coreei, poți studia 
geometria plană : sînt trasate pe el 
toate formele geometrice.

Atenție, mei !
Nu știu cum ar putea arăta un In

dicator de circulație de acest fel, dar 
in zilele acelea era absolut necesar 
pe șosele. La marginea drumului, din 
loc in loc, pe kilometrii întregi, în
tinse pe rogojini sau direct pe mar
ginea asfaltului — tot felul de boabe : 
de porumb, de fasole, de mei......Mal
intii le uscăm și abia după aceea le 
punem in saci". Și era uscat bob cu 
bob și era adunat bob cu bob.

„Cine risipește un bob de orez în

seamnă că n-are nici un bob de 
minte !“

Judecată foarte aspră, chiar dură, 
dar are suportul unei experiențe și 
unei educații seculare.

mic despre locomotivă ; dorea însă 
din toată inima să fie de folos.

Nu exista metal pentru construc
ție („adunam schijele și le trimi
team la retopit"), nu se aflau nici o 
cărămidă și nici un gram de ciment. 
Dar. in primul rind, in toate dome
niile lipseau cadrele. Nici cele cu 
pregătire medie nu existau, Iar ca
drele superioare erau o raritate. Pen
tru siderurgie, de pildă, care înainte 
de război alimenta din plin economia 
Japoneză cu fontă, nu exista nici un 
inginer coreean. Și nu era deloc sim
plu să se treacă la pregătirea spe
cialiștilor necesari. Pentru că, înainte 

de a se vorbi de specializare, trebuia 
vorbit de alfabetizare : generația cu
prinsă astăzi intre 40—60 de ani, care 
a început construcția in acei ani, era 
in bună măsură analfabetă, (Și asta 
în țara care avusese încă la 1403 
o tipografie cu litere metalice).

Continuăm discuția cu secretarul 
organizației de partid a uzinei :

— Și v-ați propus, nici mai mult 
nici mai puțin, decit să fabricați lo
comotive electrice ?!

— Da. la 31 august 1958, o fost 
inaugurată fabrica. Unii dintre cei 
care ne vizitaseră cu cițiva ani îna
inte ne-au ..încurajat", spuninclu-ne 
că peste 30 de ani o să reușim și noi 
să construim locomotive electrice. 
Este adevărat că pină atunci nici nu 

văzusem o asemenea locomotivă. Am 
început pregătirile prin studierea... 
tramvaiului. Nu e același lucru dar... 
seamănă, cu toate că locomotiva are 
peste 180 000 de piese. Și toate erau 
pentru noi unicate, piese in premie
ră. De aceea, multe n-au ieșit cum 
trebuie din prima încercare. „De la 
capăt ! — ne spuneam — și o luam 
de la capăt. Pentru unele am făcut-o 
chiar de cite 30—40 de ori pină am 
reușit. Nu se putea altfel".

Așa, cu studierea „tramvaiului", 
s-a început in foarte multe uzine, 
iar îndemnul „o luăm de la capăt" 
era pe-atunci un cuvint la ordinea 
zilei. Un cuvint căruia i-a urmat al
tul, devenit o permanență a Coreei : 
învățătura temeinică, eficientă !

In virtutea lui, una dintre cele mal 
grele probleme ale revoluției și con
strucției socialiste coreene — proble
ma cadrelor de specialiști — a fost 
rezolvată intr-un timp relativ scurt, 
printr-un sistem de invățămînt a că
rui trăsătură fundamentală este le
gătura nemijlocită cu practica. S-au 
creat, in fiecare raion, și in primul 
rind pe lingă fiecare mare uzină, 
școli tehnice superioare, al căror nu
măr a sporit pină la 500 in anul 1972. 

Din 1967 invățămintul tehnic de 9 ani 
a devenit general și obligatoriu, iar 
acum s-a trecut la invățămintul o- 
bligatoriu de 10 ani. In întreaga țară 
funcționează 130 de institute și fa
cultăți puse la i.ndemina tinerilor do
tați in mod deosebit. Cit privește ab
solventul școlii de 10 ani, care nu 
merge la facultate, e] poate să intre 
direct in producție, pentru că știe o 
meserie, învățată cu seriozitate in a- 
teliere bine dotate sau direct în 
secții ale fabricilor special amena
jate.

Cind afirmam, in prima parte a 
reportajului (Coreea in zbor de 
Ciollima, „Scinteia" din 24 februarie), 
că peste cel mult două dece-

Ce fel de om
După toate cele ce-am văzut și am 

auzit, un microinterviu cu mine în
sumi.

— Oamenii trăiesc foarte bine ?
— Ce înseamnă „foarte bine" ? Ca

lificativele in asemenea situații sint 
de gumă.

— In urmă cu 20 de ani, unul din
tre țeluri era ca absolut toți oamenii 
să aibă asigurată îmbrăcămintea și 
hrana. O au ?

— O au !
— Atunci e foarte bine, de vreme 

ce țelul propus a fost atins.
— Are fiecare coreean asigurat un 

loc de muncă ? ,
— Nu sint destui oameni pentru 

cite locuri de muncă există.
— Cum arată magazinele ?
— Mărfuri sint suficiente, dar aran

jarea magazinelor nu m-a încintat 
Sînt prea puține vitrine.

— Ce ți s-a părut deosebit la co
reeni, ca oameni ?

— Sint austeri prin firea lor. Nu-și 
refuză nimic din ce-i omenesc : nici 
un pahar de inzam sau de bere, nici 
o petrecere. Insă cumpătarea este 
prezentă in toate. Iși trăiesc din plin 
viața, dar înțeleg că viața nu poate 
fi cheltuită cum iți cheltuiești leafa. 
Leafa o primești și luna viitoare... 
Și incă ceva deosebit.

— Anume ?
— Coreenii au descoperit înțelep

ciunea dictonului latin „Mens sana in 
corpore sano" inainte, cred, de a cu
noaște dictonul. Cei mai mulți habar 
n-au de el, dar asta nu-i împiedică 
să alerge fiecare un kilometru pe zi. 
„Un kilometru pe zi pentru sănă
tate !“ Am crezut, sincer, la început. 

nil Coreea se va situa din punct 
de vedere tehnic undeva foarte 
sus, luam in calcul, in primul rind, ' 
acest sistem de invățămînt foarte a- ■ 
plicat, acest cult pentru tehnică, in
teresul pentru inovație care este pu
ternic stimulat in rindurile tineretu
lui. încă de pe acum Coreea și-a 
format un excelent detașament de 
cadre naționale, alcătuit din ingineri, 
cercetători și alți specialiști — in ab
solut toate ramurile. Numărul ca
drelor. tehnice de toate categorii
le. al altor specialiști se ridică 
astăzi Ia 500 000. La sfirșitul șese- 
nalului1 vor fi un milion. Adică 10 la 
sută din totalul lucrătorilor fiecărei 
ramuri de producție.

e coreeanul?
că este numai o lozincă. Am desco
perit cu uimire și mărturisesc, cu 
puțină invidie, că este in bună mă
sură realitate. în grădiniță, in școa
lă, in universitate, in fabrică, la sat, 
programul de educație fizică este 
lege respectată cu sfințenie. Nu mai 
vorbesc de armată, unde, de altfel, 
se formează majoritatea sportivilor 
de performanță ai țării.

Altă întrebare ?
— Una singură : ce sentimente au 

față de noi, românii ? Dar te rog, 
dă-mi un răspuns neprotocolar.

— Dacă ai să mă acuzi că răspund 
protocolar ai să fii nedrept. Ne sti
mează, ne iubesc fiindcă simt, știu, 
au atitea dovezi că avem față de ei 
aceleași sentimente. I-au impresionat 
profund vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, felul de a fi al secreta
rului nostru general, profunzimea și 
sinceritatea cuvintărilor sale, priete
nia manifestată față de poporul co
reean. La Uzina de mașini grele din 
Hamhin. de pildă, gazdele ne-au con
dus prima dată la o mașină — invenția 
lor — care face concomitent citeva 
operațiuni complicate și ne-au ară
tat înscrise pe o placă de bronz apli
cată pe mașină ziua și ora la oare i-a 
vizitat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
însoțit de tovarășul Kim Ir Sen. 
Erau fericiți că tovarășul Ceaușescu 
i-a felicitat pentru invenția lor. „Sâ 
scrieți, ne-au spus, că muncim și 
mai bine, să afle și ’ tovarășul 
Ceaușescu".

Altceva ?
— Atit. Mulțumesc.

Anqhel PARASCH1V

invln.se


SClNTEIA — simbăfă 7 aprilie 1973 PAGINA 7

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului d* Stat al Republici» Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog «â primiți mulțumirile mele cordiale pentru felicitările adresate 

de dumneavoastră. în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al dumneavoastră personal. în legătură 
cu realegerea mea In funcția de președinte al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

îngăduiți-mi ca, folosind acest prilej, să-mi exprim încrederea că și 
în viitor colaborarea tovărășească dintre Republica Socialistă Cehoslovacă 
91 Republica Socialistă România, care se întemeiază pe prietenia tradi
ționali dintre popoarele noastre și se sprijină întru totul pe principiile 
internaționalismului socialist, precum și pe interesele comune In cadru! 
alianței Tratatului de la Varșovia, se va dezvolta spre binele popoarelor 
noastre, va contribui la întărirea continuă a comunității socialiste, a 
păcii și securității in lume.

LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste 

Cehoslovace

Către
COMITETUL CENTRAL

'AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Comitetul Central Executiv al Partidului Comunist din Canada vă 

mulțumește călduros pentru mesajul dumneavoastră de condoleanțe in 
legătură cu decesul președintelui Comitetului Central al partidului nos
tru, tovarășul Tim Buck.

Tovarășul Buck a fost un vajnic luptător pentru interesele vitale ale 
clasei muncitoare canadiene, un dirz internaționalist și un marxist-le- 
ninist creator.

Cu profundă apreciere și sentimente tovărășești.
Al dumneavoastră

WILLIAM KASHTAN
\ Secretar general al P.C. din Canada

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele tuturor responsabililor și militanților Partidului African 
a! Independenței din Guineea-Bissau șl Insulele Capului Verde, repre
zentanți legitimi ai poporului din Guineea-Bissau șl Insulele Capului 
Verde, Comitetul Executiv de luptă vă adresează profundele sale mul
țumiri pentru condoleanțele și sentimentele de simpatie și solidaritate 
exprimate în legătură cu asasinarea lașă și odioasă a iubitului nostru 
conducător, Amilcar Cabrai, fondator și secretar general al partidului 
nostru — crimă săvîrșită la 20 ianuarie 1973 de către agenții colonialis
mului portughez.

Cronica zilei

PRIMIRI IA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Vineri după-amiază. a părăsit Ca
pitala delegația Federației fermieri
lor din Suedia, condusă de Erik 
Jonsson, președintele federației, care 
a făcut o vizită in țara noastră, in 
perioada 3—6 aprilie, la invitația U- 
niunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de Aldea 
Militaru, președintele U.N.C.A.P.. și 
de alte persoane oficiale.

în timpul șederii In România, de
legația a avut convorbiri la Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție și a vizitat unități a- 
gricole cooperatiste și unele obiective 
industriale.

★
Cineclubul feroviarilor timișoreni 

și-a Înscris in palmaresul 3ău o nouă 
distincție : Premiul special al juriu
lui Festivalului filmului tehnic de 
La Bratislava, acordat pentru filmul

ÎN DEZBATERE

Poluarea mediului de către autovehicule
Poluarea mediului de către auto

vehicule. stabilirea măsurilor con
crete de prevenire și combatere a 
acestui fenomen au constituit obiec
tul unei reuniuni organizate vineri 
la București sub egida comisiei de 
specialitate a Academiei Republicii 
Socialiste România. în cadrul lucră
rilor. Ia care au participat repre
zentanți ai ministerelor transportu
rilor și telecomunicaților, industriei 
construcțiilor de mașini grele, in
dustriei chimice, sănătății, inspec
toratului general al miliției și Con
siliului popular al ' municipiului 
București, au fost supuse discuției 
mai multe referate, in cuprinsul că
rora «-au prezentat metode de com

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

Preocupări pentru dezvoltarea 
educației fizice și sportului

Ieri, in cadrul unei consfătuiri, ac
tivul de partid a dezbătut multilate
ral planul de măsuri aprobat de se
cretariatul Comitetului municipal 
București al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice 
și sportului in Capitală. Au partici
pat membri ai biroului Comitetului 
municipal București al P.C.R., repre
zentanți ai conducerii C.N.E.F.S., ac
tiviști ai comitetelor de partid și ai 
consiliilor populare ale sectoarelor, 
reprezentanți ai organizațiilor și in
stituțiilor cu atribuții in domeniul 
sportului, directori, secretari de par
tid. președinți de sindicate și secre
tari ai organizațiilor U.T.C, din ma
rile întreprinderi, directori de unități 
de invățămint, președinți de cluburi 
«i asociații sportive, profesori de 
educație fizică, antrenori și «portivL

Participanțil la discuții au subli
niat importanța programatică a Ho- 
târiril plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973 cu privire 
La dezvoltarea oontinuă a educației fi
zice șl a «portului In țara noastră 
ți au făcut numeroase propuneri 
pentru aplicarea consecventă a a- 
cestei Hotăriri, pentru îmbunătăți
rea activității sportive in Capitală. 
Activul de partid a adoptat apoi in 
unanimitate planul de măsuri menit 
să asigure dezvoltarea educației 
fizice și sportului in București. la 
nivelul exigențelor stabilite de con
ducerea partidului.

★

Ieri, la Ministerul Educației și în- 
vățămlntului a avut loc o consfătui
re de lucru cu Inspectorii județeni 
de educație fizică. Au fost prezen
tate informări și s-au purtat discu-’ 
ții in legătură cu sarcinile ce revin 
șoolii, Întregii rețele de Invățămint 
pentru traducerea In viață a preve
derilor Hotăriri! Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului 
In țara noastră.

,,Ide| și fapte" inspirat din activita
tea depusă de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la Uzina de fabricație 
și reparații de mașini agricole din 
Timișoara, în scopul perfecționării și 
organizării științifice a producției și 
a muncii.

La actuala ediție a festivalului au 
participat cineaști din mai multe 
țări europene.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII
Șî SOCIALISMULUI" 

NR. 2/1975

batere a substanțelor nocive emise 
de motoarele cu ardere internă.

Cu această ocazie, a fost adoptat 
un plan de acțiune care urmează să 
fie transmis ministerelor și altor in
stituții interesate. Sinț prevăzute o 
serie de măsuri referitoare la mai 
buna întreținere și exploatare a au
tovehiculelor, accentul punindu-se 
In special pe dotarea cu aparatură 
pentru controlul gazelor de emisie. Se 
menționează, de asemenea, necesita
tea îmbunătățirii fabricației acelor 
piese care condiționează emisia de 
poluanți, precum și dezvoltarea in 
continuare a activității de cercetare 
și asimilare, de aparatură in acest 
domeniu.

In Încheierea consfătuirii, tov. Vir
gil Cazacu. prlm-adjunct al minis
trului educației și invătămlntului. a 
subliniat, intre altele, necesitatea ca 
Încă in acest an școlar, imediat după 
vacanța de primăvară, in toate jude
țele, in toate unitățile de invățămint 
să se treacă la aplicarea măsurilor 
stabilite recent, in spiritul hotăriri! 
de partid, de către conducerea mi
nisterului. a celorlalte acțiuni și ini
țiative locale pentru îmbunătățirea 
conținutului orelor de educație fi
zică, a activității sportive de masă 
cu elevii.

La consfătuire au luat parte re
prezentanți ai Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport. Co
mitetului Central al U.T.C.. Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor.

în
CAMPIONATELE MONDIALE 

DE TENIS DE MASA
în orașul iugoslav Sarajevo au 

continuat vineri Campionatele mon
diale de tenis de masă. La mascu
lin, in cadrul categoriei a doua, se
lecționata României a Învins cu sco
rul de 5—0 echipa Finlandei.

La feminin (categoria I) pentru 
„Cupa Corbillon" Japonia a dispus 
cb 3—0 de Anglia, iar U.R.S.S. a în
trecut cu același scor echipa Ceho
slovaciei. Echipa R. P. Chineze, prin
cipala favorită a competiției, a În
trecut cu 3—0 echipa Suediei. In 
turneul masculin (categoria I) dotat 
cu ..Cupa Swaythling" Iugoslavia a 
ciștigat cu «corul de 5—0 jocul cu 
Anglia, R. F. Germania a dispus cu 
5—1 de Franța, iar Japonia a între
cut la mare luptă, cu 5—3, echipa 
Cehoslovaciei.

Vineri după-nmlază, tovarășul Iile 
Verdeț, prim-vlcrprcședlnte al Con
siliului de Miniștri, a primit pe 
Mark Chona și pe L. Lishomwa, con
silieri personali ai președintelui 
Zambiel.

La întrevederea care a avut loc a 
asistat, de asemenea, Dunstan Wes
ton Kflmnna, ambasadorul zâmbi an 
acreditat la București.

Din partea română a fost prezent
★

Tovarășul Ton Pățan. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a primit, 
\ inerl după-amiază, pe Eugenio 
Mendez, secretarul comunicațiilor șl 
transporturilor din Mexic, care se 
află In vizită In țara noastră.

PRIM1RIA IA CDNSIIIBL CENTRAL Al 16. S. R.
A MEMBRILOR BIROULUI UNIUNII INTERNAȚIONAEE

A SINDICATEIOR DIN METAIURCIE
Vineri dimineața, tovarășul Mihai 

Dalca, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, a primit pe 
membrii Biroului Uniunii Internațio
nale a Sindicatelor din Metalurgic, 
care s-a Întrunit la București în zi
lele de 4 și 5 aprilie.

In numele membrilor Biroului 
U.I.S. din Metalurgie a luat cuvintul

întreprinderile exporta
toare de produse indus
triale din județul Hune
doara au depășit cu 12,5 
la sută prevederile planu
lui pe primul trimestru. Combina
tul siderurgic din Hunedoara a li
vrat partenerilor externi, peste pre
vederile de plan, produse in valoare 
de 5 800 000 lei valuta. întreprin
derea minieră Hunedoara a ex
portat in afara obligațiilor contrac
tuale 240 tone talc măcinat. Dea- 
semenea. colectivul fabricii de blă
nuri „Vidra" din Orăștie a depășit 
prevederile planului de export pe 
primul trimestru cu 275 000 lei va
lută.

A lost realizat, pentru 
prima oară în |ară, la 
Combinatul chimic din 
Tîrnăveni, bicromatu! de 
potasiu — produs cu largi in- 
Jrebuințări in industria "laeurilorrsi 
Vopselelor, a pielăriei si in alte, 
ramuri industriale. Procesul’ • teh
nologic și instalația de preparare a 
acestui important produs constituie 
rodul muncii de cercetare si pro
iectare a specialiștilor din combi
nat Asimilarea în producția in
dustrială a noului produs va face 
ca efortul valutar al tării să fie di
minuat cu circa 600 000 lei valută 
pe an.

în bilanțul primului tri
mestru, unitățile indus
triale din județul Suceava 
au înscris un spor de 
producție în valoare de 
39 milioane lei. In acest bl_ 
lanț se regăsește rodnicia muncii 
avintate a minerilor suceveni, care 
au îndeplinit planul trimestrial cu 
8 zile mai devreme, a forestierilor, 
care au produs peste prevederile

In Capitală, azi Și m'iine

NUMEROASE COMPETIȚII CU CARACTER 
DE MASĂ

Acțiunea de organizare a 
crosurilor continuă sâ do
mine in ansamblul competițiilor 
de masă. în două sectoare 
bucureștene, sub denumirea, 
„Crosul primăverii", vor avea 
loc alergări cu mii de tineri 
concurcnți la stadionul „Strău- 
lești" (azi, ora 9 dim., sector 
VIII) și in Parcul Herăstrău 
(duminică ora 9 dim., sector I). 
Sub aceeași titulatură, dumini
ca de la ora 9, pe stadionul „Vo
ința". se va desfășura crosul ti
nerilor din cooperația meșteșu
gărească. pe tabele fiind înscriși 
pină acum aproximativ 1000 
de concurenți. Totodată, pentru 
tinerii meșteșugari mai sint pro

cîteva rînduri
Aseară, selecționata feminină a 

României a intilnit echipa R. F. Ger
mania, de care a dispus cu scorul de 
3—0. Rezultatele tehnice : Vlaicov — 
Hendriksen 2—0 ; Alexandru — 
Scholler 2—0 ; Vlaicov, Alexandru — 
Scholler. Hendriksen 2—1. In com
petiția masculină (categoria a doua), 
echipa României a obținut o nouă 
victorie, intrecind cu 5—3 echipa Da
nemarcei.

TENIS : CONCURSURILE DE LA 
BARCELONA, NISA §1 BUDA
PESTA. în sferturile de finală ale 
turneului de la Barcelona campio
nul român Ilie Năstase l-a intilnit 
pe jucătorul cehoslovac Jiri Hrebec. 
După două seturi viu disputate, Ilie 
Năstase a terminat învingător cu 
7—5, 6—4. S-au mai calificat pentru 
semifinale spaniolul Manuel Orantes 
(6—4, 6—0 cu vest-germanul El- 
schenbroich). italianul Adriano Pa- 
uatla (6—1, 7—6, cu belgianul Hom- 

Nicolae Ecobe«ru. adjunct al minis
trului afacerilor externe.

In cursul întrevederii, care a-a 
desfășurat Intr-o atmosferă cordială, 
a fost discutată problema dezvoltării 
in continuare a relațiilor româno- 
zambiene.

In aceeași zi, cel doi consilieri ai 
președintelui Zambiei au fost pri
miți de George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

★

Au fost Abordate probleme privind 
posibilitățile de dezvoltare a relații
lor comerciale de colaborare și coo
perare Intre cele două țâri.

(Agerpres)

Jean Brcteau, președintele uniunii, 
care a mulțumit pentru condițiile 
excelente create reuniunii, pentru 
prilejul de a lua cunoștință de une
le aspecte ale activității sindicatelor 
din România și a subliniat principa
lele probleme discutate la sesiunile 
biroului. ,

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

planului aproape 4 500 mc cheres
tea de rășinoase, peste 2 200 mp 
parchete, mobilă In valoare de 7.5 
milioane lei, precum și a altor nu
meroase colective de muncă.

Mal mulți specialiști de 
la ASCAR-București au 
realizat recent un cardio- 
Stimuiatcr, de “nstructle mi- 
niaturală (51 22 mm) cu o greutate 
de circa 130 grame, care se implan
tează in corpul bolnavului. Repe
tatele experiențe biologice și de 
laborator au relevat performantele 
înalte ale acestui nou aparat me
dical. Primul pacient căruia i s-a 
implantat noul cardiostimulator 
este un pensionar dih Constanta 
in virstă de 75 de ani. Rezulta
tele sint deosebit de bune.

La Șantierul naval din 
Galați a fost lansată, cu 
20 zile mai devreme.
o nouă navă de 7 500
tdw. este al 5-lea
din seria navelor de acest tip lan
sat de acest șantier de la începu
tul anului plnă in prezent.

în urma unor studii a- 
supra instalației de fenol- 
acetonă, din cadrul Com
binatului petrochimic Bor- 
ZCȘti care v‘izeaz^ eliminarea 
locurilor înguste, creșterea presiu
nii regimului de lucru șl, implicit, 
a productivității și prin extinde
rea acestei instalații cu cheltuieli 
de investiții minime, pe baza unor 
proiecte îmbunătățite, realizate de 
specialiștii combinatului, producția 
de fenol-acetonă a crescut cu 
16 000 tone anual. Astfel, se a- 
sigură cantități sporite de fenol- 
acetonă pentru dezvoltarea indus
triei de mase plastice, medicamen
te și coloranți și pentru export.

gramate Întreceri la volei, 
handbal și popice.

Azi, de la ora 16, pe stadionul 
„Republicii" va avea loc un con
curs atletic de masă deschis tu
turor studenților de la facultă
țile Universității din București. 
Sint înscriși peste 1 500 studenți 
și studente, care se vor întrece 
in probe de sprint, semifond și 
sărituri.

Pentru elevii bucureșteni, 
duminică sint programate con
cursuri de orientare turistică, 
dotate cu cupa „Roza vînturi- 
lor" in pădurile Pustnicul. Mo- 
goșoaia și Brănești. In această 
din urmă pădure va avea loc, 
de la ora 9, concursul ciclotu
ristic „Floarea prieteniei".

bergen) și francezul Franțols Jauf- 
fret (4—6, 6—4, 6—1 cu compatriotul 
său Proisy).

★
TInăra jucătoare româncă Virginia 

Ruzici s-a calificat in sferturile de 
finală ale turneului internațional de 
tenis de la Nisa. In „optimi", Virgi
nia Ruzici a eliminat-o in două se
turi, 7—5, 10—8, pe jucătoarea en
gleză Lindsay Blachford. In urma 
victoriilor obținute in primele două 
tururi, urmează să susțină meciuri 
in optimile de finală și celelalte 
trei jucătoare românce : Florența 
Mihai, Iudith Gohn și Mariana Sl- 
mlonescu.

HOCHEI. — Campionatul mon
dial de hochei pe gheață, care are 
loc la Moscova, a programat vineri 
seara un singur meci : R. F. Germa
nia—Polonia. Hocheiștii vest-germani 
au obținut victoria cu scorul de 
4-2 (1-2, 2-4, 1-0).

viața internațională
Ședința comună 

a Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia 
și a Consiliului 
Executiv Federal

• Președintele guvernului 
despre recenta vizită Intr-o 

serie de țări asiatice
BELGRAD 6 (Corespondentă de la 

S. Morcovescu). — La Belgrad a a- 
vut loc o ședință comună a Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia și a Consiliu
lui Executiv Federal, in cadrul că
reia președintele guvernului iugo
slav. Gemal Bicdici. a prezentat o 
dare de seamă cu privire la recente
le sale vizite oficiale in India, Sri 
Lanka. Malayezia, Singapore. Austra
lia. Noua Zeelandă. Bangladesh și 
Nepal. In expunerea sa. Gemal Bie- 
dici a subliniat câ. împreună cu con
ducătorii acestor țări, a făcut un 
schimb multilateral de păreri in le
gătură cu dezvoltarea relațiilor bi
laterale și cele mai Importante pro
bleme internaționale. S-a constatat, a 
arătat el, că aceste țări depun efor
turi pentru întărirea independențe! si 
securității și participă activ la re
zolvarea celor mai importante pro
bleme internaționale, la îmbunătăți
rea situației internaționale.

Prezidiul R.S.F.I. și Consiliul Exe
cutiv Federal au hotărit că este ne
cesar să se elaboreze un program de 
măsuri concrete in vederea realiză
rii acordurilor de colaborare cu a- 
ceste țări.

Întîlnire intre l Beiiinguer 
și delegația FRELIMO

ROMA 6 (Agerpres). — Delegația 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic (FRELIMO), care a partici
pat la Conferința de solidaritate cu 
popoarele din coloniile portugheze 
de la Rcggio Emilia, s-a intilnit cu 
secretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer. Cu acest prilej, președin
tele FRELIMO, Samora Machel. 
a exprimat recunoștința frontului și 
a tuturor luptătorilor pentru liberta
te din Mozambic față de sprijinul pe 
care comuniștii și celelalte forțe de
mocratice din Ttalia l-au acordat 
luptei drepte a poporului mozambi- 
can.

Care sînt ultimele evoluții ale situațieiO O

din Angola și Guineea-Bissau?
Doi lideri ai mișcărilor de eliberare declară 

corespondentului „Scinteii":

Conferința națională de solidarita
te cu lupta popoarelor din coloniile 
portugheze pentru independență și 
libertate a numărat printre oaspeții 
săi de seamă și citeva delegații ale 
mișcărilor de eliberare din teritorii
le respective. Printre acestea s-au 
aflat delegațiile Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, condusă 
de MANUEL JORGE, reprezentant al 
M.P.L.A. in Italia, și a Partidului 
African al Independenței Guineii și 
Insulelor Capului Verde, condusă de 
SILVINO DA LUZ, membru al C.C. al 
P.A.I.G.C. Aceștia ne-au relatat ur
mătoarele, in cadrul unui interviu 
comun, despre ultimele evoluții 
de pe fronturile de luptă din cela 
două teritorii, despre preocupările 
celor două mișcări de eliberare.

— Am dori să ne vorbiți des- 
pre situația existentă pe fron
turile de luptă ale forțelor ar
mate ale M.P.L.A. fi P.A.I.G.C.

Manuel Jorge : Lupta de elibe
rare a poporului angolez se află as
tăzi intr-o fază nouă, deosebit de im
portantă, caracterizată, după părerea 
mea, prin creșterea constantă a for
țelor noastre combatante, prin con
solidarea structurilor stabilite in zo
nele deja eliberate. Controlăm mai 
mult de o treime din teritoriul țării 
noastre, îndeosebi in partea răsări
teană, situată spre granița cu Zam
bia. De asemenea, controlăm o par
te din districtul Luanda din nordul 
țării și o parte din provincia Cabin
da. La Începutul anului trecut, por
tughezii au organizat o mare ofen
sivă, îndeosebi in partea orientală și 
pe frontul de nord. In această ac
țiune ei au recurs la toate mijloace
le de care dispuneau, de la infante
rie, pină la bombardamente aviatice, 
arme chimice și napalm. După pri
mul moment de surpriză, deoarece 
de mult inamicul pierduse inițiativa, 
noi am trecut la contraofensivă și, 
atacind bazele portugheze, am distrus 
mai multe tabere inamice, printre 
care cele de la Lumbalo și Lutem- 
ba. Astfel, in prezent inamicul este 
obligat să-și găsească noi avanpos
turi, intr-o zonă pe care portughezii 
o considerau ca fiind dintre cele mal 
sigure.

Silvino . da Luz : In ce privește 
P.A.I.G.C., noi am eliberat aproxi
mativ trei pătrimi din suprafața ță
rii și ne exercităm autoritatea in 
peste două treimi din teritoriul na
țional. Din punct de vedere militar, 
forțele noastre se concentrează asu
pra centrelor urbane, spre distruge
rea fortificațiilor portugheze care 
mal supraviețuiesc sub forma unor 
enclave, tn zonele eliberate de noi.

— Care este, după părerea 
dumneavoastră, cel mai nou și 
mai semnificativ fapt in lupta 
pe care popoarele din Angola 
și Guineea-Bissau o duc pen
tru cucerirea independenței ?

Manuel Jorge : Noi, angolezii, 
cred că putem vorbi de cel puțin două 
fapte deosebit de importante. Mă re
fer in primul rind la pașii pe care 
noi i-am făcut In direcția întăririi 
unității de luptă a poporului ango
lez, prin acordul la care a ajuns 
M.P.L.A. cu Frontul național de eli
berare a Angolei. In al doilea rind, 
mă refer la victoria pe care am ob- 
ținut-o la O.N.U., prin recunoașterea 
legitimității noastre și a statutului de

Prin adincirea destinderii- 
o securitate reală

CONTROVERSE IN R.F.G. IN PROBLEMA COMPENSA
ȚIILOR PRIVIND STAȚIONAREA TRUPELOR STRĂINE

Problema compensațiilor In devize 
plătite de Republica Federală Ger
mania pentru cheltuielile ce de
curg din staționarea pe terito
riul el a trupelor americane va re
veni curind in actualitate. Acordul 
încheiat cu doi ani in urmă in n- 
ceastă problemă expiră in luna 
iunie. „De pe acum este sigur — 
consideră ziarul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" — că S.U.A. vor pre
tinde o contribuție vest-germ^nă spo
rită pentru a recupera din pierde
rile provocate prin recenta devalori
zare a dolarului". Obligațiile asu
mate plnă acum de R.F.G. se ridicau 
la 6,665 miliarde mărci. Ținind sea
ma de devalorizarea cu 10 la sută a 
dolarului, rezultă că ar trebui să se 
plătească in plus 665 milioane, adică 
in total circa 7,3 miliarde mărci.

Deși s-au desfășurat întotdeauna 
In condiții nu lipsite de dificultăți, 
tratativele dintre Bonn și Washington 
In chestiunea compensațiilor nu au 
dus totuși In trecut la tensiuni fla
grante. Reluarea lor la anumite peri
oade de timp le imprimase chiar un 
caracter de rutină. Acum insă pare să 
se contureze o seric de factori noi. 
Astfel, observatorii apreciază că in 
noile condiții, problema compensa
țiilor nu mai poate fi abordată 
separat, fără a se lua in considerație 
contradicțiile apărute in relațiile 
dintre S.U.A. și țările Pieței comune 
In legătură cu problemele monetare 
și comerciale. Pe de altă parte, așa 
cum relevă presa vest-germană, a- 
propiatele negocieri americano-vest- 
germane determină o analiză de an
samblu a problematicii generate de 
existența N.A.T.O. și a trupelor a- 
mericane in Europa.

Părerile exprimate sint foarte di
ferite. Adepțil „imobilisjnului" se 
Înfruntă cu partizanii unor soluții 
radicale privind încetarea prezenței 
trupelor americane in Europa. în 
cercurile oficiale se manifestă pru
dență și discreție, evitindu-se orice 
gest care ar putea pune la îndoială 
atașamentul față de alianța atlantică. 
Totuși, notează „Frankfurter Rund- 
schau", „la Bonn se exprimă re
gretul față de încercarea de a obține 
compensarea in devize pentru 
trupele S.U.A. numai pe seama 
republicii federale. Bonnul dorește 
sa facă din apropiatele negocieri o 

observator la Națiunile Unite. Ambe
le aceste fapte sînt de natură să sti
muleze lupta poporului nostru.

Silvino da Luz : Pentru parti
dul nostru, cel mai semnificativ fapt 
il reprezintă traducerea in viață â 
hotăririi adoptate in august 1971 de 
către Consiliul superior de luptă, 
privind organizarea alegerilor gene
rale pentru consiliile regionale și 
pentru prima Adunare națională din 
istoria țării. Organizate in perioada 
august-octombrie 1972, după o inten
să campanie de informare, de dez
bateri și de discuții, atit în organi
zațiile de bază ale partidului, cit și 
în adunări publice, aceste alegeri 
sau încheiat prin desemnarea celor 
120 de membri ai viitoarei Adunări

© Victorii marcante pe 
fronturile de luptă, o 
viață nouă în zonele 
eliberate

• Spre proclamarea sta
tului independent Gui
neea-Bissau

• „Mulțumim călduros 
României socialiste, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu".

naționale. Conform planurilor stabi
lite, curind urmează să aibă loc con
gresul P.A.I.G.C. Acest congres va 
stabili data la care se va întruni pri
ma Adunare națională populară și va 
proclama noul stat independent Gui
neea. Fără îndoială, greaua pierdere 
pe care am suferit-o prin asasinarea 
liderului nostru, Amilcar Cabrai, va 
înlirzia Intrucitva programul pe a- 
cest an. Cu toate acestea, socotelile 
colonialiștilor sint fără sorți de iz- 
bindă. Nimeni și nimic nu ne va pu
tea opri în lupta noastră pentru in
dependență. Și, in această privință, 
considerăm ca fiind deosebit de im
portant pentru întreaga noastră ac
țiune sprijinul forțelor progresiste 
din lume.

— Cum se prezintă situația în 
regiunile eliberate ? Asupra că
ror domenii sint concentrate 
preocupările organizațiilor dv. 
in aceste zone ?

Manuel Jorge : Războiul nu re
prezintă singurul nostru mijloc de 
luptă. Alături de acesta, reconstruc
ția și organizarea vieții noi in zo
nele eliberate constituie preocuparea 
noastră de prim ordin. In afara ac
tivității pe care o desfășurăm pentru 
apărarea poporului nostru in aceste 
zone, trebuie să facem față unor 
multiple probleme. Reorganizăm a- 
gricultura, trccind la crearea coo
perativelor de producție. De ase
menea, construim școli in zonele eli
berate și ne preocupăm de diversi
ficarea asistenței sanfTăre. In acest 
scop, la centrul de asistență medi
cală pe care l-am înființat au fost 
deja pregătite citeva sute de cadre, 
mai ales din rindul femeilor. 

-chestiune comună- a partenerilor 
C.E.E. sau a țârilor europene din 
N.A.T.O." Concret : „o Împărțire si
metrică a poverilor, ca și a dreptu
rilor in alianță".

Oricum ar fi abordate «au rezol
vate aceste aspecte concrete, se face 
tot mai simțit un sentiment de insa
tisfacție in ceea ce privește evoluția 
in perspectivă a alianței occidentale. 
„Faptul că nu poate fi dat nici un 
răspuns la Întrebarea cit timp 
urmează să rămină încă In Europa 
trupele americane, trezește nemul
țumiri de ambele părți ale oceanu
lui", constată ziarele vest-germane.

Discuțiile și confruntările de opinii, 
aaigajate mai pregnant in ultima vre
me in R.F.G. ilustrează grăitor in
teresul constant al unor cercuri 
largi de a favoriza evoluțiile po
zitive înregistrate in Europa și de a 
se acționa pentru amplificarea lor 
continuă. Or, potrivit unui consens 
tot mai larg, aceasta presupune, in 
mod necesar, eliminarea acelor rezi
duuri ale perioadei de „război rece", 
cum sint prezența trupelor străine pe 
teritoriul unor țări și existența blocu
rilor militare. „Alianțele sint trainice, 
cind in rindul popoarelor există un 
consens asupra necesității lor", 
opinează „FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE" pentru a conchide că „in 
ultimii ani. înțelegerea pentru aceas
tă necesitate a scăzut in republica 
federală". „O antipatie sau indiferen
ță crescindă față de alianța atlantică" 
— relevă și „DIE WELT". „Pentru ce 
am avea nevoie de forțe militare 
străine, dacă pacea și securitatea sint 
mult mai bine asigurate prin destin
dere ?“, rezumă același ziar gindurile 
unor oameni de diferite categorii din 
R.F.G.

La Congresul tinerilor socia
liști, desfășurat recent la Bad- 
Gode9berg, participanții și-au expri
mat convingerea că blocurile militare 
nu contribuie la garantarea securității 
popoarelor din centrul Europei, ci 
reprezintă un factor de tensiune. Ar 
fi prematur acum de apreciat in ce 
fel se vor reflecta pe plan prac
tic existența unor asemenea convin
geri ; cert este că ele iși fac drum 
tot mai larg.

Petre STANCESCU

Silvino da Luz : După părerea 
mea, cel mai mare succes al nostru 
il constituie faptul că in timp ce 
lupta continuă, populația participă 
activ la construcția noului stat, pe 
plan economic, social și cultural, 
proces in care se consolidează per
manent conștiința națională a po
porului nostru. în fapt, prin ceea ca 
s-a realizat in zonele eliberate, 
sintem un stat constituit, dotat cu 
instituții politice, administrative, e- 
conomice, judiciare și care iși exer
cită prerogativele in mod suveran 
asupra celei mai mari părți a teri
toriului național. Proclamarea sta
tului independent Guineea-Bissau, 
despre care aminteam mai Înainte, 
va reprezenta tocmai. încununarea a- 
cestui proces.

— Ce ne puteți spune despre 
legăturile existente intre cele 
două mișcări de eliberare națio
nală și Partidul Comunist Ro
mân ?

Silvino <U Luz : Intre țările 
noastre se dezvoltă cele mai bune re
lații de prietenie. România ne acor
dă un valoros sprijin politic, moral 
și material. De pe acum România 
contribuie la construcția vieții noi in 
Guineea-Bissau, multe din cadrele 
noastre de specialiști necesari în 
diferitele domenii ale reconstrucției 
pregătindu-se în prezent în țara 
dv. Noi acordăm o importanță 
deosebită faptului că România a 
semnat cu noi primul comunicat co
mun din istoria luptei noastre, atit 
pe linie de partid, cit și pe linie de 
stat Pentru toate acestea adresăm 
sincerele noastre mulțumiri Partidu
lui Comunist Român, României so
cialiste și conducătorilor ei. In în
cheiere, doresc să vă spun că in 
sinul partidului nostru experiența 
țării dv. in construcția socialismu
lui, contribuția sa la izbinda cauzei 
socialismului în lume, la eliberarea 
popoarelor oprimate, la construirea 
unei lumi a păcii și colaborării se 
bucură de o înaltă prețuire, ceea 
ce face să apropie și să unească și 
mai mult cele două țări și po
poare.

Jorge : Cred că nu gre- 
afirm că relațiile dintre 

și P.C.R. au fost din-

Manuel 
șese dacă 
M.P.L.A. T_ _____ _
totdeauna bune. Acest fapt este ates
tat și de contactele permanente e- 
xistente între cele două partide, de 
numeroasele vizite, dintre care se 
detașează cea de acum două luni, 
pe care președintele nostru, dr. A- 
gostinho Neto, a făcut-o in Româ
nia. O dată mai mult, cu ocazia a- 
ccstei din urmă vizite, reprezentan
ții M.P.L.A. au avut posibilitatea să 
constate adevărata prietenie și soli
daritate pe care conducătorul țării 
dv., tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
manifestă față de noi, sprijinul 
deschis și frățesc pe care ni-1 acordă 
România socialistă. Sintem convinși 
că actualele noastre relații, bazate 
pe internaționalism, pe respect mu
tual și pe libertatea fiecăruia dintre 
noi de a-și alege metodele și căile 
menite să ducă mai departe lupta 
pentru progres social și consolida
rea păcii, constituie o bază sigură 
pentru dezvoltarea pe mai departe ■ 
prieteniei si înțelegerii dintre cel* 
două popoăre.

Radu BOGDAN
Roma



viața internațională________
Fahri Koruturk desemnat

președinte al Turciei
Cuvintarea șefului

HELSINKI 8. 
nostru special 
— în cuvintul 
rea lucrărilor

— (De la trimisul 
Dumitru Ținu), 

rostit la încheie- 
celei de-a treia 

isultârilor multilate
rale de la Helsinki pentru pregăti- 
T’~a conferinței gcncral-curopene, 

ful delegației române, amba^ado- 
r u M rr.'T Bălânescu, a subliniat 
complexitatea problemelor ce tre
buie s staționate de participanți și 
răspunderea ce incumbă in acest 
sens tuturor delegațiilor, avind in 
vnd-re marea Însemnătate a acestor 
probleme pentru destindere și pace 
in Eurona. Dind o apreciere poziti
vă progreselor înregistrate, șeful de- 
lcgaț:r; române a enumerat, in a- 
r.-.vj ordine de idei, statuarea unor 
norm« noi do conduită la aceste 
consultări paneuropene : principiul 
erd , H.1 tuturor statelor, participa- 
n a tuturor la toate formele de ac
tiv «ate, consensul in adoptarea de- 

Grație 
a' '«tor norme, dialogul instaurat a 
permis Înfăptuirea de pași impor
tant: in îndeplinirea misiunii încre
dințate. Din dezbaterile de pină 
acum s-au putut astfel contura di
recțiile esențiale in care trebuie ac-
Iul instaurării securității europene. 
Perioada care urmează pină la re-

delegației române
luarea lucrărilor, 
re reprezentantul 
mite delegațiilor 
pra modalităților 
negocierile, astfel 
toare. să poată fi __ ___ _______ _
tul final al consultărilor.

★
în ultima ședință plenară, partl- 

cipanții au hotârit ca, la începutul 
celei de-a patra etape, să fie abor
dată problematica primului capitol 
(aspectele politice, juridice și mili
tare ale securității), a capitolului al 
treilea — cooperarea culturală — și să 
se facă un schimb de opinii in pro
blemele tehnice și financiare.

La 7 mal vor fi reluate și dezba
terile asupra problemelor cooperării 
economice, fchnico-știintlficc și in 
domeniul mediului înconjurător (ca
pitolul al doilea al ordinii de zi).

Delegația Franței a propus. cu 
acest prilej, un document special cu 
privire la organizarea conferinței 
gencral-europene. acesta fiind pri
mul punct al documentului final al 
consultărilor pregătitoare. Potrivit 
propunerii franceze, celelalte cinci 
puncte ale documentului final ar 
trebui să fie : ordinea de zi. instruc
țiuni și directive ; participant^ la 
conferință ; locul ; data ; chestiuni 
tehnice și de procedură.

a spus In tncheie- 
României. va per- 
sâ reflecteze asu

de a impulsiona 
Incit, in etapa vii- 
elaborat documen-

ANKARA 8 (Agerpres). — Parla
mentul turc l-a desemnat, vineri, pe 
senatorul Fahri Korutilrk ca pre
ședinte al Republicii Turcia, cu 363 
voturi, cu 47 mai mult declt minimul 
necesar stipulat de prevederile con
stituționale ; la vot au participat 557 
din cei 634 de deputațl.

Născut In 1903, la Istanbul, ami
ralul Fahri KorutUrk a ocupat, in 
perioada 1957—1960, funcția de co
mandant al forțelor navale ale Re
publicii Turcia. Ulterior, retrăgin- 
du-se din serviciul activ, Fahri Koru
tilrk a ocupat o serie de funcții în 
diplomație, iar în anul 1968 a deve
nit senator.

s.u.a., Dezbateri asupra unor probleme
internaționale actuale

Reuniunea miniștrilor energiei șl petrolului din America 
Latina a adoptat

„Declarația
QUITO 6 (Agerpres). — în capitala 

E'uadorului au luat sfirșit lucrările 
ce iei de-a doua reuniuni consultati
ve a miniștrilor energiei si petrolului 
din America Latină. Delegațiile ce
lor 21 de țări participante au adop
tat „Declarația de la Quito", care 
subliniază necesitatea apărării bogă- 
t .lor naturale ale țărilor latino-ame- 
ricane și a dezvoltării in continuare 
a cooperării intre statele de pe con
tinent. Declarația prevede intensifi
carea colaborării dintre țările Ameri-

de la Quito“
cii Latine in domeniul prospectării 
șt valorificării resurselor lor energe
tice. în acest scop s-a hotârit crea
rea unei organizații latino-america- 
ne pentru problemele energeticii.

Totodată, documentul adoptat in 
cadrul reuniunii de la Quito preco
nizează instituirea unui organism 
regional de cooperare pentru finan
țarea lucrărilor de prospectare a re
surselor energetice, precum si pen
tru apărarea intereselor tarilor lati- 
no-americane exportatoare de petrol.

MOSCOVA FESTIVALUL DRAMATURGIEI
ROMÂNEȘTI /! LUAT SFlRȘIT

MOSCOVA 6. - Co
respondentul Agerpres, 
Laurențiu Duțu, trans
mite : La Asociația u- 
nională a oamenilor 
de teatru, din capitala 
sovietică a avut loc, la 
6 aprilie, o manifesta
re consacrată încheie
rii festivalului drama
turgiei românești care. 
in afară de spectaco
lele cu piese de autori 
din țara noastră, a 
prilejuit și ținerea 
unui simpozion teatral 
româno-sovietic cu
tema „Întruchiparea

temelor contemporane 
pe scena teatrului so- 
cialist".

La manifestarea con
sacrată încheierii a- 
cestei importante ac
țiuni din cadrul rela
țiilor culturale româ- 
no-sovietice au parti
cipat K. V. Voronkov, 
adjunct al ministrului 
culturii al U.R.S.S,, 
Mihail Țariov. artist 
al poporului al 
U.R.S.S.. alți artiști 
ai poporului și artiști 
emeriți ai U.R.S.S.

Au participat, de

asemenea, 
delegației 
Culturii și 
Socialiste din 
blica 
mânia, condusă de 
tovarășul Ion Brad, 
vicepreședinte al con
siliului, prezentă in 
U.R.S.S. cu prilejul 
festivalului dramatur
giei românești.

Vineri după-amiaxă, 
delegația română a 
fost primită de Eka
terina Furțeva. mi
nistrul culturii al 
U.R.S.S.

membrii 
Consiliului 

Educației 
Repu- 

Socinlistă Ro- 
condusă 

Ion

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul in ședința comună a 
subcomisiilor pentru problemele Eu
ropei și pentru politica economică 
externă ale Camerei Reprezentanți
lor, William Casey, subsecretar de 
stat al S.U.A. pentru problemele e- 
conomice, a evidențiat că Îmbunătă
țirea relațiilor Statelor Unite cu ță
rile socialiste a „contribuit la destin
derea internațională" și „a adus un 
nou element de elasticitate" In poli
tica internațională.

Referindu-se la relațiile polltico- 
economice ale S.U.A. cu țări din 
Europa occidentală, precum și cu Ja
ponia și Canada, subsecretarul de stat 
american a recunoscut că ele s-au 
înrăutățit în ultimii ani. Europa 
occidentală, Canada și Japonia, a 
spus el, au devenit concurenti puter
nici ai Statelor Unite. Vorbitorul a 
relevat că, In următoarele zile, pre
ședintele Nixon va supune Congre
sului un proiect de lege privind co-

merțul, care va prevedea unele mă
suri restrictive vizind importurile de 
produse străine pe piața americană.

CONVORBIRI
economice Intre

R. D. G. Șl S. U. A.
BERLIN 6 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Willi Stoph, a primit o delegație e- 
conomică din S.U.A., relatează agen
ția A.D.N. Au fost examinate proble
me ale relațiilor dintre R.D.G. și
S. U.A., precum și alte probleme care 
interesează cele două părți. în cursul 
schimbului de păreri privind multi
plele posibilități ale dezvoltării rela
țiilor economice și tehnico-științifice 
dintre R.D.G. și S.U.A. s-a apreciat 
că este in interesul celor două po
poare să fie înlăturate actualele ob
stacole care stau în calea normalizării 
relațiilor.

Președintele Republicii 
Africa Centrală 

l-a primit 
pe ambasadorul României

BANGUI 6 (Agerpres). — Ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Bangui, Gheorghe Popescu, a fost 
primit, la 5 aprilie, ,de președintele 
Republicii Africa Centrală, Jean Be
del Bokassa. în cadrul audienței, la 
care a fost de față ministrul aface
rilor externe, Joseph Potolot, amba
sadorul român a transmis președinte
lui Republicii Africa Centrală un me
saj de prietenie din partea președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

întrevederea, care a prilejuit o tre
cere in revistă a relațiilor româno- 
centrafricane, s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

REYKJAVIK 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Islanda, Kristjan 
Eldjarn, a primit pe ambasadorul 
Gheorghe Ploieșteanu, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare. în ca
litate de ambasador extraordinar ?i 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Islanda.

între președintele Islandei și am
basadorul român a avut loc o con
vorbire cordială. In cadrul căreia a 
fost examinată dorința de a se dez
volta, in continuare, relațiile de co
laborare și cooperare dintre cele 
două țări.agehțsîte d® presă transmit

Șeful statului cambod- 
(jjQfj, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, Norodom 
Sianuk, a sosit, vineri, la invitația 
guvernului R. D. Vietnam, intr-o vi
zită oficială in această țară, venind 
din zona eliberată a Cambodgiei.

Ministrul afacerilor ex
terne al Irakului, Mur(ada s»d 
Abdel Baky, aflat în vizită în ca
pitala Kuweitului, a conferit cu omo
logul său kuweitian, Sabah Al-Ah- 
med Al-Jaber, in legătură cu regle
mentarea diferendului de frontieră 
dintre cele două țări. într-o declara
ție făcută înainte de sosirea minis-- 
trului de externe irakian — relatea
ză agenția M.E.N. — șeful diploma
ției kuweitiene a anunțat că trupele 
irakiene, care au pătruns, la 20 mar
tie, in zona postului de frontieră Sa- 
meta, au început -să se regrupeze in 
vederea pregătirii retragerii.

Președintele Tito l-a pri
mit pe ministrul de exter
ne al Poloniei. Vineri s au in- 
cheiat la Belgrad convorbirile din
tre Miloș Minici, secretar federal 
pentru afaceri externe al R.S.F. Iu
goslavia. și Stefan Olszowski, minis
trul afacerilor externe al R. P. Po
lone, aflat intr-o vizită oficială in 
capitala iugoslavă. Stefan OLszow.ski 
a fost primit, vineri, de președintele 
Iosip Broz Tito — relatează agenția 
Taniug.

Comisia pentru probleme 
constituționale și juridica 
a Camerei Populare a R.D.G. 
a recomandat Camerei Populare fă 
aprobe proiectul de lege referitor la 
tratatul cu privire la b'azele relații
lor dintre R.D.G. și R.F.G.

Nou
David

CHILE: ADEZIUNE DE MASA EA PROGRAMUL GUVERNULUI UNITĂȚII POPULARE

Guvernul Suediei a ho
tărî! să recunoască R.P.D. 
Coreswnid să Stabilească cu a- 
cest sfat. Intr-un timp scurt, rela
ții diplomatice, s-a anunțat vineri 
Stockholm.

ia

adop- 
vede-

Liderul Partidului 
Democrat din Canada, 
Lewis, s-a pronunțat pentru 
tarea de măsuri energice in
rea reducerii pozițiilor deținute de 
capitalul străin, in special ameri
can, in economia tării. Vorbind in 
Parlament. Lewis a menționat că fir
mele străine controlează in prezent 
99,5 la sută din industria petrolieră 
și carboniferă, 92 la sută din indus
tria cauciucului. 80.4 la sută din 
industria chimică si 54 la sută din în
treaga industrie prelucrătoare.

Vulcanul Hudson, din Chlle’ 
care de peste 20 de ani era inactiv, 
a început să erupă. Cenușa vulcani
că a acoperit terenuri agricole pe o 
rază de 40 km cu un strat gros care 
pe alocuri măsoară 2 m. Au fost în
registrate victime în rindul- popu
lației. S-au înregistrat, de asemenea, 
pagube materiale.

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

PHENIAN 8 (Agerpres). — Vineri 
au continuat la Phenian lucră
rile Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene. Au fost adop
tate o scrisoare destinată parlamen
telor și guvernelor tuturor țărilor și 
o scrisoare adresată Congresului 
S.U.A.

în prima scrisoare, după ce slnt 
trecute in revistă eforturile depuse 
de guvernul R. P. D. Coreene In ve
derea reunificării Coreei, se arată că, 
in pofida acordurilor de principiu 
încheiate cu partea sud-coreeană, nu 
s-a ajunj încă la rezultate concrete, 
fapt pentru care este răspunzătoare, 
în primul rlnd, prezența militară a 
Statelor Unite In Coreea de sud. 
Scrisoarea face apel la toate parla
mentele și guvernele, cerlndu-le să 
acorde atenție situației din Coreea 
și să ajute in mod activ la înlătu
rarea obstacolelor din calea reunifi
cării pașnice și

în scrisoarea
independente a țării, 
adresată Congresului

S.U.A. se arată că dacă S.U.A. do
resc cu Hdevârat rezolvarea pașnică 
a problemei coreene, ele nu mai au 
pentru ce să mențină trupe de ocu
pație In Coreea de sud și să Între
țină artificial starea de confruntare 
militară cu R. P. D. Coreeană, care 
s-a pronunțat atît de clar și hotârit 
pentru reunificarea pașnică r țării. 
A venit timpul — subliniază scrisoa- 
reă — ca S.U.A. să înlăture obstaco
lele din calea reunificării pașnice, 
retrăgindu-șl trupele din Coreea de 
sud și acționlnd pentru dizolvarea 
așa-numitei „Comisii O.N.U. pentrti 
unificarea Coreei". De asemenea. Sta
tele Unite trebuie să pună capăt aju
torului militar, furnizării de arme și 
echipament de război Coreei de sud.

Adunarea Populară Supremă a 
R. P. D. Coreene — se spune în În
cheiere — Iși exprimă speranța că 
Congresul S.U.A. Iși va Îndrepta a- 
tenția asupra acestei scrisori și va 
lua măsurile pozitive adecvate.

PHENIAN

Constituirea Asociației 
de prietenie coreeano-română

PHENIAN 6 (Agerpres). — La Pa
latul culturii din Phenian a avut loc 
adunarea festivă de constituire a A- 
sociației de prietenie coreeano-ro- 
mâne.

în prezidiul adunării au luat loc 
Kim long Nam, membru al Comite
tului Central, șeful secției interna
ționale a C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Ciong Du Hwan. membru 
al C.C. al P.M.C., ministrul muncii, 
Kim Ge Bong, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Kim Iăng Sun, 
vicepreședinte al Comitetului de re
lații culturale cu străinătatea, precum 
și Dumitru Popa, ambasadorul Re-

publicli Socialiste România In R.P.D. 
Coreeană. Au rostit cuvîntărl Kim 
Iăng Sun și ambasadorul român.

A fost aleasă conducerea asociației, 
al cărui președinte este Ciong Du 
Hwan.

în continuare a fost prezentat fil
mul documentar in culori privind 
vizita In R.P.D. Coreeană a delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tn numele Asociației de prietenie 
coreeano-română, președintele aces
teia a oferit un dineu.

Să fie respectate drepturile statelor
la dezvoltare de sine stătătoare

® 0 declarație a președintelui Mexicului

Aspect din timpul unei recente demonstrații de la Santiago de Chile, ai cărei participanți și-au exprimat vi
guros sprijinul față de politica președintelui Allende

Convorbirile S.A.L.T.
sediul reprezentanței permanente

La
____ __r. ____r___________  - a 
U.R.S.S. pe lingă Oficiul O.N.U. din 
Geneva a avut loc, vineri, o nouă 
întilnire a delegațiilor sovietică și 
americană, care poartă tratative cu 
privire la limitarea armamentelor 
strategice.

Daclarația M.P.L.fl. Mi’«- 
rea Populară pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.) a dat publicității, la 
Brazzaville, o declarație in care sub
liniază că poporul angolez protestea
ză cu fermitate Împotriva așa-ziselor 
alegeri pentru Adunarea legislativă, 
organizate de administrația colonia
listă portugheză. Prin această farsă 
electorală — se arată în document 
— autoritățile colonialiste portughezo 
încearcă să-și perpetueze dominația 
în Angola. Poporul angolez — relevă 
declarația — este hotârit să lupte, 
pină la victoria finală, pentru apă
rarea dreptului său sacru la inde
pendență.

Pnompenh Substratul unei demisii în...■ ■ familie

In S.U.A. a fost semnat 
un acord cu grupul de in- 
dî@ni care ocupaseră localitatea 
Wounded Knee timp de 37 de zile, 
a anunțat Kent Frizzell, ministru ad
junct de justiție al Statelor Unite. 
Frizzell a adăugat că acordul va fi 
semnat șl de către liderii Mișcării 
indienilor americani (A.I.M.), gru
pare care a inițiat acțiunea de ocu
pare a localității din statul Dakota 
de Sud spre a atrage atenția asu
pra necesității unor reforme pentru 
ameliorarea condițiilor de viată 
indienilor.

flits două victime ale 
„Escadronului morții" -or- 

ganizație braziliană clandestină, care 
are la activul ei un șir de execuții 
sumare a delincvenților — au fost 
descoperite într-un cartier al orașului 
Rio de Janeiro. Ca urmare a asasina
telor întreprinse de „Escadronul mor
ții", șeful statului brazilian a ordonat, 
în 1971, efectuarea unei mari anchete, 
care a dus la arestarea mai multor 
membri ai poliției din statele Gua- 
nabara, Rio de Janeiro, Sao Paulo și 
Espirito Santo.

Filme interzise în Italia.
Procuratura Republicii Italiene a in
terzis. joi prezentarea pe ecrane a 
filmului „La Fille de l’autoroute". 
In regia lui Willy Rozier. Decizia 
este motivată de caracterul obscen 
al unor secvențe. în ultimele 60 de 
zile, alte două filme, „Ultimul tan
go la Paris", regizat de Bemaldo 
Bertolucci, și „Povestiri din Can
terbury". de Pieir Paolo Pasolini, au 
fost, de asemenea, interzise, din mo
tive similare.

LONDRA 6. — Corespondență de 
la N. Plopeanu : Președintele Me
xicului, Luis Echeverria, care a 
făcut o vizită oficială în Marea 
Britanie, a ținut — înainte de 
a părăsi Londra — o conferin
ță de presă, in cadrul căreia 
s-a pronunțat împotriva oricăror in
tervenții din afară în treburile in
terne ale altor țări și pentru respec
tarea formelor de guvernămînt pe 
care și le aleg popoarele. Șeful sta
tului mexican a declarat. în conti
nuare. că Organizația Statelor Ame
ricane trebuie să fie restructurată 
pentru a se permite exprimarea tu
turor convingerilor, fără amenințări, 
temeri sau suspiciuni. Referindu-se la 
problemele interne ale Mexicului,

președintele Echeverria a arătat că 
există preocupări pentru realizarea 
unei echități sociale.

corespondenta din paris

După formarea 
noului guvern

francez

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Brno

PRAGA. (Corespondentă de 
la C. Prisăcaru). Vineri a fost 
inaugurată cea de-a patra edi
ție de primăvară a Tîrgului in
ternațional de bunuri de larg 
consum de la Brno. Peste 1300 
de firme, întreprinderi indus
triale și de comerț exterior din 
37 de țări, precum și 30 de or
ganizații de comerț exterior ale 
țării gazdă expun un larg sor
timent de produse. Printre par- 
ticipanți se numără și Republi
ca Democrată Vietnam, prezen
tă pentru prima dată la Brno.

In cinci pavilioane ale tirgu- 
lui, 14 întreprinderi de comerț 
exterior românești expun o lar
gă gamă de produse. România 
este prezentă, de asemenea, cu 
un birou de informare.

■ CAPRICIILE VREMII

La cel 40 de ani ai 
șăi, generalul Lon 
Non, fratele mai tinăr 
al șefului regimului 
de la Pnom Penh. cu
noscuse o ascensiune 
spectaculoasă pe trep
tele — ce-i drept mai 
mult decit șubrede — 
ale ierarhiei politice 
lonnoliste. în mai 
puțin de trei ani. el 
reușise să depășească 
condiția unui ofițer 
oarecare și să devină 
ministru de interne. 
,.remarcindu-se“ prin 
sălbăticia cu care re
prima orice manifesta
re de nemulțumire 
2 opiniei publice.

Și iată că, in plină 
„ascensiune". Lon Non 
iși prezintă demisia, 
iar fratele său. mare
șalul Lon Noi i-o ac
ceptă. Știrea nu a 
surprins prea mult pe 
observatorii politici,

cunoscute fiind mane
la care 

autori- 
, Pnom 
i asigura 

unui

vrele tactice 1 
recurg deseori 
tățlle de la 
Penh pentru a 
supraviețuirea 
regim corupt, care nu 
reprezintă pe nimeni 
și nu trăiește decit 
prin sprijin extern. 
Ceea ce a produs, to
tuși, o oarecare sen
zație a fost alegerea 
momentului demisiei.

în urmă cu mai pu
țin de o lună, ducă 
bombardarea palatului 
prezidențial de către 
forțele patriotice, Lon 
Non și-a arogat pu
teri depline de acțiu
ne. si. în condițiile 

’ " de
nu
tri-

......... în 
instaurării stării 
urgență, operase 
meroase arestări, 
jindu-se tot mai mult 
în ..omul forte al re
gimului'*. Pentru multi 
dintre cel ce urmă-

rcsc scena politică 
lonnolistă era insă 
clar că In spatele a- 
cestor măsuri se des
fășura. de fapt, o lup
tă crincenă pentru 
putere, vizind funcția 
de vicepreședinte,
funcție-cheie. avind in 
vedere starea fizică a 
actualului „președinte" 
— pe jumătate para
lizat în această luptă 
se Înfruntă, ca prin-, 
cipali protagoniști, ge
neralul Lon 
Sirik Matak, 
prim-minictru. 
ceste condiții, 
sia lui Lon Non din 
funcția de ministru de 
interne este apreciată 
ca o manevră In vede
rea „atacării" postului 
de vicepreședinte.

Tertipurile de genul 
demisiei menționate 
nu fac decit sâ dezvă-

Non și 
fostul

luie și mai pregnant 
racilele unui regim 
dictatorial, profund 
antipopular și antide
mocratic, ai cărui în
soțitori nedespărțiți 
sint degringolada po
litică și morală, corup
ția, specula și inflația 
galopantă. Manevrele 
tactice de pe scena 
politică a Pnom 
Penhului reflectă, tot
odată, panica de care 
sint cuprinse autorită
țile lonnoliste in fața 
cercului de foc al for
țelor patriotice, care 
se stringe tot mai 
mult in jurul capita
lei cambodgiene. Ulti
mele 
presă 
toate 
acces
află sub controlul pa- 
triotilor, Iar aprovizio
narea orașului este

telegrame 
informează 
drumurile 

spre capitală

de 
că 
de 
se

practic paralizată, ceea 
ce a determinat Pen
tagonul să se gindeas- 
că la crearea ..unui 
pod aerian" pentru a- 
Drovizionarea Pnom 
Penhului.

Succesele patrioților 
cambodgieni demon
strează voința de 
nr'infrint a poporului 
khmer, sub conduce
rea Frontului Unit 
National al Cambod- 
eiel și a Guvernului 
Rnga1 de Uniune Na
țională — singurii săi 
reprezentanți auten
tici — hotărirea de 
a-șl continua Dină la 
victorie luota pentru 
apărare-a dreptului i- 
nalienabil la indepen
dență. pentru a-șl 
făuri soarta, conform 
propriilor aspirații.

Eugen IONESCU

„Molnia-2". In UnlunM 
vietlcă a fost lansat satelitul de 
lecomunicații „Molnia-2". destinat să 
asigure exploatarea sistemului de 
legături radio, telefonice și telegra
fice la mari distante pe teritoriul 
U.R.S.S. și transmiterea programelor 
televiziunii centrale spre punctele 
din rețeaua „Orbita".

„Pioneer-H" a pornit 
spre planeta Jupiter. Vlner1' 
la Cape Kennedy (Florida — S.U.A.), a 
fost lansată nava spațială ,,Pio- 
neer-ll“, care va parcurge aproape 1 
miliard km pină la planeta Jupiter, 
In apropierea căreia urmează să trea
că in decembrie 1974. ,.Pioneer-ll“ 
are 358 kg și s-a desprins de Pămint 
sub impulsul unei rachete Atlas- 
Cenlaur. Nava spațială urmează 
studieze planeta Jupiter.

Președintele Austriei 
Franz Jonas, va face o vizită oficia
lă in R. F. Germania. Intre 7 si 11 
mai. la invitația președintelui Gus
tav Heinemann.

Furtunile de zăpadă, 
viscolul și ploaia au 
cuprins intreaga Pe
ninsulă Italică, de la 
Alpi pină in Sicilia. în 
unele din zonele su
dice ale Italiei, tem
peraturile au scăzut 
sub zero grade.

Pentru Sicilia, aces
ta este punctul culmi
nant al uneia din cele 
mai grele ierni pe 
care le-a cunoscut 
insula in ultimele de-

cenii. Enna, o localita
te de 31 000 de locui
tori din centrul Sici- 
liei, este bintuită, de 
două zile, de o furtu
nă de zăpadă. Pe dea
lurile din împrejurimi, 
stratul de zăpadă a a- 
tins grosimea de 30 
centimetri, ceea ce 
constituie un record 
pentru zona respec
tivă.

Pe de altă parte, in 
Costa Rica se remarcă

o îndelungată secetă, 
care a determinat in
troducerea stării ex
cepționale in țară. Re
ferindu-se la această 
măsură, președintele 
Jose Figueres a de
clarat că din cauza se
cetei ce a dus la scă
derea nivelului riuri- 
lor, centralele hidro
electrice asigură nu
mai 40 la sută din ne
cesarul de energie e- 
lectrică a țării.

S.U.A. Fermele aflate la confluența fluviilor Missouri și Mississippi au fost 
complet izolate de năvălirea furioasă a apelor. Locuitorii au reușit să 
se salveze refuqiindu-se în mare grabă. 10 000 de acri de pămînt au 

rămas în urma lor sub stăpînirea celor două fluvii

Formarea noului guvern a fost aș
teptată cu interes de opinia publică 
și de cercurile politice din Franța, 
datorită, In bună măsură, faptului 
că recentele alegeri legislative au 
dus la o modificare a raportului de 
forțe in sinul Adunării Naționale. 
Concretizate prin creșterea număru
lui de deputați ai opoziției și dimi
nuarea mandatelor majorității, re
zultatele alegerilor, după cum apre
ciază observatorii politici francezi, au 
ilustrat dorința unei bune părți a 
electoratului francez de a vedea a- 
plicate o serie de reforme în .dome
niile politic, economic și social.

în general, noul guvern nu pre
zintă modificări esențiale față de cel 
anterior, premierul Pierre Messmer 
pastrind 13 membri ai vechiului ca
binet, printre care Valery GixArd 
d'Estaing, ministrul economiei J. fi
nanțelor, Raymond Marcellin, minis
trul afacerilor interne, și Joseph 
Fontanet, ministrul educației naționale.

Printre noii miniștri se remarcă în 
primul rînd alegerea lui Michel Jo- 
bert, neparlamentar, fost secretar 
general la președinția republicii și 
consilier personal al președintelui 
Pompidou în problemele internațio
nale, in fruntea Ministerului Aface
rilor Externe, precum și numirea Iul 
Alain Peyrefitte, secretar general aJ 
U.D.R., la Ministerul Reformelor Ad
ministrative.

Comentînd compoziția noului gu
vern francez, ziarele pariziene de 
vineri remarcă. în general, linia 
continuității politicii Franței, atît pe 
plan intern, cit și pe plan extern. 
„Așadar, miniștrii au fost numiți 
-ț scrie oficiosul „LA NATION" — 
și acum se pune întrebarea firească 
dacă vor reuși destul de repede, așa 
cum ar fi necesar, să înceapă și să 
confirme schimbările indispensabile 
la care aspiră opinia publică șl a 
căror necesitate a fost subliniată de 
președintele republicii". Același ziar 
scrie mai departe în editorialul său : 
„O inovație : politica externă a 
Franței, asupra căreia Georges Pom
pidou a precizat în mai multe rin
guri că rămîne neschimbată, este 
încredințată unul om foarte pregătit, 
care este însă cunoscut mai mult 
ca tehnician. El va avea sarcina di
ficilă — In ampla redistribuire a 
cărților la care asistăm pe scena 
mondială — să apere independența 
de gindire șt de acțiune a Fran
ței...". La rindul său. „COMBAT" 
notează că „dozajul ministerial pe
nalizează ușor aripa dreaptă a ma- 

privilegia totușijorității, fără a‘ 
aripa sa stingă".

Noul cabinet s-aNoul cabinet s-a întrunit vineri 
dimineață în prima sa ședință la pa- 

președinția lui 
. — ----- ------- Urmează ca

primul ministru Pierre Messmer să 
prezinte marți în fața parlamentului 
declarația de politică generală a 
noului guvern, declarație ce va fi 
supusă votului In cursul zilei de joi. 
Observatorii politici, ca și opinia pu
blică, așteaptă cu interes această 
declarație. întrucît ea va defini li
niile directoare ale politicii interne 
și externe a Franței pentru anii ur
mători.

latul Elys£e, ’ sub 
Georges Pompidou.

P. DIACONESCU
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