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Acum 125 de ani. de o parte și de alta a Carpaților, în focul 
revoluției, poporul român își afirmă vibrant voința 

de dreptate socială, neatîmare și unitate națională

18 4 8 
început de epocă nouă, 

pagină de epopee în istoria patriei

COMUNICAT 
COMUN 

cu privire la vizita 
oficială a președintelui 
Republicii Democratice 
Sudan, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, in Republica 

Socialistă România
In pagina a V-n

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Mark Chona și L. Lishomwa, consilieri ai președintelui Zambiei
Tovarășul Nicolae Ccaușoscu, ne- 

erctar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. a Drimit simb’itâ dimineață ne 
Mark Chona și L. Lishomwa. consi
lieri personali ai președintelui Zam
biei. t

La Întrevedere au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. nl P.C.R.. George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, și Va
cile Pungan. consilier aJ președinte
lui Consiliului de Stat.

A fost de fală Dunstan Weston 
Kamana. ambasadorul Zambiei la 
București.

Cu acest prilej, oaspeții zambienl 
au transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut priete
nesc, cele mai bune urări din par
tea președintelui Republicii Zambia 
și conducătorului Partidului Unit al 
Independenței Naționale (U.N.I.P.) 
— Kenneth David Kaunda. și po
porului zambian.

Odată cu mulțumirile pentru me
najul de salut și urările transmise, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat. la rindul său. șefului statului 
zambian un călduros salut de prie
tenie. cele mai bune urări de succe
se și prosperitate ooporului zam
bian.

In cursul convorbirii s-a subliniat

cu profundă satisfacție, de ambele 
părți, că, deși a trecut numai un 
an de la vizita pe care președinte
le Nicolae Ceaușescu a făcut-o in 
Zambia, de la intilnirile și convor
birile avute cu Kenneth David 
Kaunda. s-au Întărit șl dezvoltat pu
ternic raporturile dc prietenie, re
lațiile de colaborare în diverse do
menii intre cele două țări. intre 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Unit al Independenței Naționa
le. In spiritul hotăririlor convenite 
de comun acord de cei doi condu
cători de partid și de stat.

Consilierii președintelui KcnnHh 
David Kaunda au prezentat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din partea 
șefului statului zambian. probleme
le care confruntă Zambia si situația 
din zona respectivă in urma politi
cii de agresiune a autorităților ra
siste din Rhodesia și Africa de Sud 
Împotriva poporului si tării lor.

In spiritul relațiilor de prietenie 
și solidaritate existente Intre țările 
și popoarele noastre. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat soli
daritatea militantă a României so
cialiste. a Partidului Comunist Ro
mân. a intregului nostru popor cu 
lupta poporului zambian pentru a- 
părarea independentei naționale, 
pentru depășirea dificultăților crea
te de acțiunile samavolnice ale auto

rităților din Rhodesia »1 Africa de 
Sud.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
reafirmat hotărirea Urii noastre de 
a acorda sorilinul său politic, di
plomatic și economic poporului zam
bian. aceasta inscrilndu-se in poli
tica României socialiste de solidari
tate cu lupta popoarelor nentru a- 
firmarea lor suverană, pentru inde
pendentă națională n statelor care 
au pășit d > calea dezvoltării libere, 
de sine stătătoare.

In cadrul intilnirli s-a evidențiat 
necesitatea intensificării eforturilor 
unite ale opiniei publice internațio
nale. ale tuturor forțelor progresis
te. iubitoare de pace si libertate, pen
tru a impiedica această acțiune În
treprinsă de cercurile reacționare 
din Rhodesia și Africa de Sud îm
potriva Zambiei.

Oaspeții au exprimat profunde 
mulțumiri și Întreaga recunoștință a 
președintelui Kenneth David Kaun
da. a ponorului zambian pentru so
lidaritatea și sprijinul efectiv acor
dat de România. Partidul Comunist 
Român, de guvern, de poporul ro
mân. cauzei drepte a Independentei 
naționale si propășirii economice si 
sociale a Zambiei.

întrevederea 6-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă cordială.

Delegația mexicană din domeniul transporturilor și cercetării științifice

Anul 1973, In care întregul nos
tru popor a sărbătorit asemenea e- 
venimente glorioase din istoria 
mișcării muncitorești, a partidului 
și a patriei, ca împlinirea a 80 de 
ani de Ia crearea partidului politic 
el clasei muncitoare si a 25 de ani 
de la făurirea deplinei ei unități 
politice și organizatorice, este tot
odată anul aniversării a 125 de ani 
de la revoluția burghczo-democra- 
tică din 1848. moment de excepțio
nală însemnătate in dezvoltarea na
țiunii noastre. Este un prilej de a 
aduce un inalt omagiu maselor 
muncitoare, eroilor pașoptiști, tu
turor înaintașilor care. însuflețiți 
de idealurile eliberării sociale și 
naționale, de fierbinte patriotism, 
s-au ridicat la luptă curajoasă îm
potriva asupritorilor dinăuntrul și 
din afara țârii, transmițindu-ne, 
peste timpuri, tezaurul unor minu
nate tradiții de luptă pentru cauza 
libertății și propășirii României.

Este binecunoscut ce grele jert
fe a dat poporul nostru, cu cită 
dirzenie a iuptat de-a lungul zbu
ciumatei .sale istorii pentru păstra
rea ființei naționale, pentru neatir- 
nare și independență,'pentru afir
marea demnă în lume și egalitatea 
Ln drepturi cu toate popoarele lu
mii. Iar dacă poporul a știut să în
frunte toate furtunile și vitregiile 
soartei, aceasta s-a datorat virtu
ților ce l-au caracterizat din tot
deauna — dragoste puternică fată 
de pămintul străbunilor săi. bărbă
ție și vitejie, sete neostoită de li
bertate si dreptate socială, aspira
ție fierbinte către cele mal înain
tate idealuri ale epocilor istorice.k_ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _

Revoluția din 1848 a prilejuit 
o \ ibrantă manifestare a acestor 
trăsături, ea și-a tras izvoarele dc 
sevă revoluționară din pămîntul 
românesc, din realitățile țării, din 
necesitățile progresului ei eco
nomic și social. Cele mai nobile 
idealuri naționale, cele mai avan
sate și mai luminoase țeluri sociala 
i-au însuflețit pe fruntașii revolu
ției din lt‘48 — desființarea servi
tutilor feudale șl eliberarea țărăni
mii iobage, libertăți democratice, 
scuturarea dominației străine și rea
lizarea unității și independenței na
ționale. Faptul că aceste țeluri au 
fost înscrise pe steagurile mișcării 
revoluționare atît din Moldova, cit si 
din Țara Românească și din Transil
vania a exprimat pregnant caracte
rul ei profund național, comunitatea 
de idealuri și aspirații care-i unea 
pe fiii unui unic popor, in pofida 
vremelnicelor hotare despărțitoare.

Prilejuind o impresionantă afir
mare a uriașului potențial revolu
ționar al poporului român, o vie 
expresie a caracterului său unitar, 
a conștiinței sale patriotice, revolu
ția din 1843 a marcat un moment 
de seamă al plămădirii Istoriei na
ționale, a constituit — așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „una din paginile 
cele mai mișcătoare ale acestei 
epopei, dovedind, prin spiritul de 
jertfă ai maselor, al celor mai buni 
fii ai țării, voința de libertate a 
poporului român".

Deși înăbușită prin coalizarea 
forțelor reacționare interne șl in
tervenția armată din afară, revo
luția din 1848 a avut consecințe

ample, din cele mai adinei asupra 
evoluției ulterioare a poporului 
român, a zdruncinat din temelii 
edificiul feudal, a dat un puternic 
Impuls dezvoltării sociale, a des
chis drumul unor mari prefaceri 
în structura societății româ
nești și în evoluția Principatelor 
române.

In cursul memorabilelor eveni
mente de la 1848, s-a afirmat o 
strălucită pleiadă de cărturari șl 
totodată înflăcărați militanți revo
luționari. a căror operă s-a con
stituit ca un adevărat tezaur de 
gindire filozofică, politică, socială 
cu un bogat conținut democratic, 
umanist, in patrimoniul spiritual 
al poporului român, înscriind idei 
dintre cele mal înaintate ale lumii 
de atunci.

Nimeni șr nimic nu a putut șter
ge acest-e idei, expresie a năzuin
țelor din adincuri ale poporului, 
din conștiința socială românească ; 
ele au rodit din plin in toate ma
rile momente ale istoriei naționale 
ce au urmat anului 1848 — fi
nirea Principatelor române din 
1859. cucerirea neatirnării prin răz
boiul din 1877, încheierea procesu
lui de făurire a statului național 
unitar in 1918.

Totodată, depășind înseși condiți
ile epocii istorice, intrevăzînd des
ființarea exploatării omului de că
tre om, rolul muncitorimii de pro
motor al progresului social, întro
narea domniei poporului muncitor 
— cele mal înaintate Idei pașoptis-

IN ZIARUL DE AZI:
• Acțiuni, inițiative 
pentru cunoașterea și 
aplicarea normelor eti
cii comuniste ® Din 
poșta redacției : Fap
te, opinii, propuneri ® 
Din instanță îr. fața 
opiniei publice * Fap
tul divers * Munco ș! 
timpul de muncă a! e- 
conomistuiui * Adno

tări

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
simbătă dimineața, delegația mexica
nă din domeniul transporturilor și 
cercetării științifice, condusă de Eu
genio Mendez, secretar de stat pen
tru comunicații și transporturi, care 
•e află in vizită in țara noastră.

La primire au fost de față tovarășii 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
și Vasile Pungan. consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Conducătorul delegației și-a «xpri- 
mat satisfacția pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România și de e 
cunoaște direct viața și realizările 
poporului român, de care poporul 
mexican se simte legat prin afinități 
de limbă și față de care nutrește o 
deosebită simpatie.

Oaspetele • subliniat prestigiul

deosebit de care se bucură în Mexic 
președintele Nicolae Ceaușescu pen
tru prodigioasa sa activitate pusă în 
slujba poporului român pe calea pro
gresului multilateral, a libertății și 
demnității naționale. El a exprimat 
admirația față de clarviziunea poli
ticii externe a României, de prietenie 
și colaborare cu toate popoarele și a 
subliniat că această politică deschide 
multiple posibilități pentru o coope
rare fructuoasă intre Mexic și Româ
nia.

Din partea poporului mexican, a 
guvernului și, în mod deosebit, a 
președintelui Luis Echeverria, con
ducătorul delegației a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un căldu
ros mesaj de salut, urări de sănă
tate și fericire personală, de noi 
succese poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat poporului mexi
can, guvernului, președintelui Luia

Echeverria un salut cordial din par
tea poporului român, a guvernului 
și a sa personal, odată cu urarea ca 
Mexicul să înregistreze noi succese 
pe calea progresului economic și so
cial.

In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
au fost discutate aspecte ale rapor
turilor bilaterale, exprimîndu-se do
rința comună de a se acționa pentru 
dezvoltarea relațiilor politice, econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
intre cele două țări.

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ară
tat că acordă o înaltă apreciere fap
tului că între România și Mexic au 
fost stabilite relații diplomatice, sub
liniind că aceasta va facilita rapor
turi multiple intre cele două țări în 
Interesul întăririi prieteniei româno- 
mexicane.

(Continuare în pag. b IV-a)

Mersul 
lucrărilor 
agricole 

în pagina a lll-a

Pregătirea terenului și semănatul continuă fără întrerupere la cooperativa agricolă Ogruțiu, județul Sălaj Foto : E. Dichiseanu
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Stricta concordanță pe care ne străduim s-o Înfăptuim 
intre munca și viața cotidiană a fiecăruia dintre noi și 
principiile eticii și echității socialiste presupune, in primul 
rind, CONCORDANTA DINTRE VORBA ȘI FAPTĂ. 
DINTRE GÎNDIRE ȘI ACȚIUNE. Așa cum a subliniat 
recent secretarul general al partidului. NUMAI FAPTELE, 
NUMAI MUNCA CONCRETĂ ȘI STĂRUITOARE SÎNT 
CELE CE VALIDEAZĂ JUSTEȚEA UNEI IDEI. UNEI 
MĂSURI, LE DAU CONSISTENȚĂ ȘI SOLIDITATE, LE 
TRANSFORMĂ ÎN PROPULSOARE DE ENERGII, în 
timp ce vorbăria goală înseamnă o piedică in calea mer
sului inainte al construcției socialiste. ..MAI PUȚINA 
VORBĂ SI MM MULTĂ MUNCĂ! ACEASTA ESTE 
CERINȚA ESENȚIALA AZI !“ — iată un îndemn care 
are un puternic ecou in conștiințe.

intli s-a Încheiat In secția 
sus-amintită cu îndeplinirea 
planului doar în proporție 
de 84 la sută. realizările 
fiind Intr-o îngrijorătoare 
curbă descendentă șl ajun- 
gind pe luna martie doar 
la ceva mai mult de 70 la 
sută din producția planifi
cată. Aceasta >-a reflectat, 
cum e firesc, și ln ciștigul 
muncitorilor și tehnicieni
lor secției, care au fost pe
nalizați, în bloc, cu 4 la 
sută din salariul brut.

rile de la fiole se „topesc" 
in depășirile celorlalte două 
secții — „ambalaj" și „me
naj" — ceea ce face ca fac
torii de răspundere ai fa
bricii să nu "ufere nici un 
fel de atingere în ciștigul 
lor ! Ce „contează" că pro
ducția de fiole este, canti
tativ și calitativ, sub șta
cheta exigențelor rezonabile 
ridicate de beneficiari, ce 
„contează" că, in cursul a- 
nului trecut, principalul 
beneficiar — Centrala de

Declarație solemnă comună 
a Republicii Socialiste România 
și Republicii Democratice Sudan

Există o birocrație a fe
tișizării vorbăriei goale, 
fără acoperire faptică. Așa 
cum intîlnim „plâpumioa- 
rele" de hârtii. intilnim șl 
„plăpumioarele" de vorbe, 
nu mai puțin nocive. In 
definitiv, ce este oare alt
ceva birocrația decit sub
stituirea activității concre
te prin vorbele scrise sau 
rostite ? Alteori birocrația 
«e manifes»â chiar și fără 
tam-tamul vorbelor, al de
clarațiilor. Nu se vorbește, 
însă nici nu se face, nu se 
muncește, nu se acționea
ză. Pe „tăcute", ca să zi
cem așa. lucrările se în- 
mormintează in hirțoage, 
inițiativele prin sertare etc. 
Dar să trecem la... fapte.

O scrisoare sosită recent 
Ia redacție ne aducea la cu
noștință că secția de fiole 
din cadrul ^abricii de ar
ticole de sticlărie București 
a pășit cu stingul in noul 
an — an, după cum se 
știe, decisiv pentru înfăp
tuirea angajamentului oa
menilor muncii din Capi- k

„Stăm bine pe ansamblu".
dar „detaliile"
știrbesc ansamblul

lalâ de a realiza cincinalul 
in patru ani și jumătate 
— și că primul trimestru 
se incheie aici, din multiple 
pricini tehnice și organiza
torice. cu mari neindepli- 
niri de plan.

în cursul unei cercetări 
la fața locului am constatat 
că sesizarea, in liniile ei 
esențiale, corespunde reali
tății. Intr-adevăr, trimestrul

Cu mult maj grav insă 
decit această constatare 
simplă, la indemina oricui, 
este faptul că situația de
loc liniștitoare e privită cu 
un soi de detașată senină
tate atit la conducerea sec
ției respective, cit și la cea 
a fabricii și chiar a Cen
tralei industriale de resort. 
De ce ? Pentru că. in an
samblu, fabrica își îndepli
nește planul, iar nerealiză-

medicamente. situată chiar 
vizavi de fabrica de sti
clărie, de cealaltă parte a 
platformei industriale a 
Dudeștilor — a avut, din 
pricina dificultăților cu fio
lele produse de vecini, 
pierderi de peste patru mi
lioane lei și că a trebuit 
să cheltuiască circa 800 000 
lei valută pentru a Impor
ta o mare cantitate de fiole 
pe care vecinii nu le-au

furnizat sau !e-au furnizat 
cu importante hibe calita
tive ? Principalul e că „in 
ansamblu lucrurile stau 
bine, s-au făcut mari pro
grese și mergem pe un 
drum bun" (reproducem a- 
proape textual din declara
țiile optimiste ale tovară
șului Traian Uță. secretarul 
comitetului de partid al fa
bricii).

Dar chiar așa să fie ’ 
Oare lucrurile, in ansam
blu, să stea chiar atit de 
bine dacă la secția fiole 
costul la mia de lei produc
ție este de 1 738 lei, adică 
aproape dublu decit valoa
rea producției ? Oare ne 
putem împăca, liniștiți, cu 
faptul că aceste pierderi — 
nejustificate și. deci, nepla
nificate — sint acoperite 
prin economiile realizate de 
celelalte Secții ? Frapantă 
pentru noi a fost, dincolo 
de pojghița cifrelor, men
talitatea birocratică pe care 
am găsit-o la unii factori 
cir* răspundere de aici, 
mentalitate de fetișizare a 
vorbelor șl de neglijare a 
eforturilor concrete, susți
nute. migăloase, combative, 
adesea incomode, ce se cer 
întreprinse pentru soluțio
narea problemelor deloc u- 
șoare ce so pun acestui co
lectiv.

Un exemplu mal mult 
decit elocvent ni l-a ofe
rit... hazardul. Firește, -in 
hazard deloc... Intimplător, 
deoarece, dacă faptul pe

Victor B1RLADEANU
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Republica Socialistă România șl Republic* Demo
cratică Sudan,

Luind in considerare relațiile de stimă reciprocă șl 
prietenie dintre cele două țări și dorind să dezvolte In 
continuare relații de prietenie și colaborare Intre, po
poarele lor, pe baza principiilor dreptului și justiției 
Internaționale,

Dorind să intărească eontrlbuția celor două țări la 
cauza păcii și securității internaționale $1 la dezvol
tarea cooperării dintre toate statele,

Reafirmind adeziunea lor la Principiile Cartei Na
țiunilor Unite,

Conștiente de răspunderea care Incumbă tuturor sta
telor, mici sau mari, pentru instaurarea unui climat de 
securitate și de cooperare in lume și pentru dezvoltarea 
relațiilor prietenești intre toate țările, indiferent de 
mărimea și sistemul lor politic, economic sau social,

Reamintind câ toate statele, fără discriminare, au 
dreptul șl îndatorirea de a participa la soluționarea 
problemelor internaționale de interes comun,

Exprimind convingerea lor profundă că pacea $1 
securitatea internațională trebuie să șe bazeze pe res
pectarea dreptului sacru al fiecărui stat Ia existență, 
libertate, suveranitate și independență, la pace șl secu
ritate. ca și a dreptului fiecărui popor de a dispune 
in mod liber de soarta sa, fără nici un amestec, con- 
stringere sau presiune din afară,

Ilotărite să acorde și in viitor sprijinul lor politie, 
material și moral țărilor care au pășit pe calea dez
voltării independente și mișcărilor de eliberare națio
nală,

Subliniind necesitatea aplicării stricte a Declarației 
asupra acordării independenței țărilor coloniale, adop
tată (le Adunarea Generală a O.N.U. la 14 decembrie 
I960 și conclamnind orice act care ,s-ar opune transpu
nerii in viață a acestei Declarații.

Apreciind importanța deosebită a recunoașterii de 
către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 
Unite, la cea dc-a XXVII-a sesiune, a mișcărilor de 
eliberare națională din teritoriile aflate sub domina
ția portugheză ca singurele reprezentante legitime ale 
popoarelor respective/

Ăfirmind hotărirea lor fermă de a-și aduc® si In 
viitor contribuția la lupta pentru lichidarea defini
tivă a colonialismului și ncocolonialismului, sub orice 
formă, ca și împotriva politicii de apartheid și a ori
căror discriminări rasiale,

Ilotărite să contribuie activ la eforturile general® 
pentru garantarea păcii și securității in Africa, Orien
tul Apropiat, Europa și in întreaga lume șl pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și colaborare intre toate 
națiunile.

Conștiente dc pericolele pe care I® comportă pre
lungirea actualei situații din Orientul Apropiat și de 
necesitatea reglementării el grabnice pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, care pre
cede retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, ii) conformitate cu principiul inad- 
misibilitâții dobindirii de teritorii prin forță, asigu
rarea suveranității și integrității teritoriale ale fie- 
cărui stat din regiune și rezolvarea problemei poporu
lui palestincan in conformitate cu interesele sale na
ționale. cu dreptul internațional și cu dreptul inerent 
al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta,

Conștiente, ca țări in curs de dezvoltare, de necesi
tatea unor eforturi mai mari, pe plan național și in
ternațional. pentru a se asigura un progres mai rapid 
al economiilor acestor țări și a se reduce decalajul 
dintre ele și țările dezvoltate.

Ăfirmind dreptul tuturor statelor la dezvoltare eco
nomică, socială și culturală independentă, precum și 
dreptul dc a participa la cooperarea internațională ln 
diverse domenii și dc a avea acces liber la cuceririle 
științei și tehnicii moderne,

1. Proclamă hotărirea lor comună :
De a lărgi și a adinei relațiile lor de prietenie și 

dc cooperare in domeniile politic, economic, tehnolo
gic. științific și cultural :

De a dezvolta colaborarea economică recîproc-avan- 
tajoasă, acordind atenție deosebită sporirii schimburi
lor comerciale și diversificării tipurilor de mărfuri ce 
\or fi schimbate Intre ele. de a intări și extinde coo-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România

perarea Industrială, tehnică șl științifică, In scopul fo
losirii pe deplin a resurselor lor naturale ;

De a facilita dezvoltarea schimburilor in domeniile 
științei, invățămintului, culturii șl artelor, promovînd 
prin aceasta înțelegerea și prietenia dintre cele două 
popoare.

II. Declară hotărirea lor comună de a fundamenta 
relațiile reciproce, ca și relațiile lor cu celelalte stat®, 
pe următoarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a decid® 
soarta sa și de a-și alege șl dezvolta liber sistemul său 
politic, economic și social, corespunzător voinței și in
tereselor sale proprii, fără nici un amestec din afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență, liber
tate, independență și suveranitate națională.

3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a folosi bogă
țiile sale naturale și toate celelalte resurse conform 
Intereselor naționale.

4. Egalitatea deplină In drepturi a tuturor statelor. 
Indiferent de mărime, nivel de dezvoltare șl sistemul 
lor politic, economic și social.

5. Dreptul fiecărui stat de a participa, ln condiții d® 
deplină egalitate, la examinarea și soluționarea pro
blemelor internaționale de interes comun.

6. Avantajul reciproc în colaborarea dintre «tate, In 
toate domeniile.

7. Dreptul și îndatorirea statelor, Indiferent de sis
temul lor social șl politic, de a coopera intre ele In 
diverse domenii in scopul menținerii păcii și secu
rității internaționale, al favorizării progresului econo
mic și social al tuturor națiunilor.

8. Neamestecul, sub nici o formă și sub nici un pre
text, in afacerile interne sau externe ale altor state.

9. Respectarea inviolabilității frontierelor de stat șl 
a integrității teritoriale a statelor și. drept consecință, 
recunoașterea faptului că orice tentativă din partea 
unui stat îndreptată împotriva unității naționale 
sau integrității teritoriale a altul stat constituie o 
atingere gravă adusă păcii și securității Internațio
nale.

10. Obligația statelor de a se abține. In relațiile lor 
Internaționale, dc la orice fel de constringere de ordin 
militar, politic, economic sau dc altă natură și de la 
amenințarea cu forța sau folosirea forței, sub orice 
pretext, în orice împrejurare și sub orico formă, îm
potriva oricărui stat.

11. Dreptul inerent al fiecărui stat la autoapărare In
dividuală sau colectivă.

12. Reglementarea tuturor diferendelor dlntr® state 
exclusiv prin mijloace pașnice.

III. Ele declară hotărirea lor comună :
De a dezvolta relații de prietenie șl cooperare « 

toate statele, pe baza principiilor enunțate, și de a ac
ționa pentru promovarea destinderii, înțelegerii șl 
menținerii păcii în Africa, Orientul Apropiat, Europa 
și in întreaga lume ;

De a acționa pentru încetarea cursei Înarmărilor șl ’ 
adoptarea unor măsuri efective pe calea dezarmării 
generale — in primul rind a interzicerii și distrugerii 
armelor nucleare — precum și pentru înfăptuirea unor 
măsuri practice de dezangajare militară și de dezar
mare. inclusiv retragerea trupelor de pe teritoriul al
tor state, lichidarea bazelor militare străine și desfiin
țarea blocurilor militare ;

I)e a coopera cu celelalte state In vederea întăririi 
rolului O.N.U. in apărarea independenței și suverani
tății tuturor statelor și a dreptului inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî liber soarta, în consolidarea 
păcii și securității internaționale și in stimularea co
operării dintre state, in conformitate cu normele drep
tului internațional ;

De a participa activ Ia examinarea șl rezolvarea 
problemelor internaționale in interesul păcii și securi
tății generale.

IV. în scopul asigurării îndeplinirii prevederilor pre
zentei Declarații, Republica Socialistă România și Re
publica Democratică Sudan vor dezvolta consultările 
dintre ele la niveluri corespunzătoare.

Prezența Declarație solemnă a fost întocmită Ia 
București, la 6 aprilie 1973, in două exemplare, fiecare 
In limbile română și arabă, cele două texte avlnd a- 
ceeași valabilitate.

General - maior
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii 
Democratice Sudan

MANSOUR KHALID
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Democratice Sudan
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I Document©
. inedite 

despre
I Tudor Vladi- 
I mirescu

In urma cercetărilor tntre- 
I prinse in vederea organizării u- 
Inei secții permanente cu tema 

..Mișcarea revoluționară din 
1821“, lucrătorii Muzeului jude
țean Gorj au descoperit mal 

I multe documente inedite despre 
I Tudor Vladimirescu. Printre ele I — după cum ne relatează Elena 
| L’drifte, directoarea muzeului — 
I se află un zapls de vinzare cu 
J data de 1 decembrie 1801, cea 

mai veche mărturie despre T. 
I Vladimirescu, in care acesta a- 
I pare menționat ca postelnic. 
I Intr-un alt document — o carie 
Ide hotărnicie din 14 aprilie 1803, 

In care se delimitează partea sa 
din moșia părintească in hota- 

Irul Ubavi de prin părțile Vladl- 
mirului — consătenii il numesc 
„postelnicul Tudoran“, adeverin- 
du-se de asemenea că Tudor 

I Vladimirescu și strămoșii săi au
fost originari din Gorj.

| Porumb 
| pentru 
i orientarea 
șoferilor?

fntr-una din zile, pe o stradă 
din Tirgoviște am descoperii o. 

Idiră groasă de porumb. De unde 
pornea și încotro se îndrepta ? 
Am luat-o drept... ghid și am 

Ia;uns in stația C.F.R. Aici, mai 
mulți șoferi, de la serviciul de 
expediții și camionaj sau de la 
autobaza din localitate, Incăr- 

Icau de zor autocamioanele și, 
probabil pentru a nu rătăci dru
mul, il „însemnau* apoi cu o buni 

I parte din încărcătură transpor
tată. La celălalt capăt al di- 
rci am descoperit fabrica de 
spirt, care, in primul trimestru — 

Idupă cum ne-a relatat magazio
nerul Vaslle Dumitrescu — cu 
acest sistem de orientare a șo- 

Iferilor, a înregistrat o „pier
dere admisă" (?!) de 16,8 tone 
de porumb. Firește, un aseme- 

. nea mod de „marcare" a dru- 
I murilor trebuie sistat imediat 
I și suportat de către cei ce-l 

practici.

! Recidiva
> grătarului 
I de mititei

Iîntr-una din nopțile trecute, 
magazinul universal și bufetul 
I cooperativei de consum din co

muna Cri mp oaia (Olt) au fost 
cuprinse de flăcări. Intrind In 
alertă, vecinii au Intervenit 

I prompt și au reușit să salveze
dea mai mare parte din mărfuri. 
Cu toate acestea, paguba se ri- 

Idică la circa 130 000 lei. Incen
diul, așa după cum s-a stabilit 
la cercetările ulterioare, a iz
bucnit de la... un grătar de mi- 

Ititei, așezat lingă clădire. Focul 
uitat nestins de către gestiona
rul Vaslle Miroșanu, coșul ne- 

I izolat ?i acoperișul de carton
a<faltat au transformat grătarul 
intr-o torță care era cit pe-aci 
|,.să frigă" întregul magazin ! O 

mostră de neglijență, cu atlt 
mai gravă cu cit grătarul res
pectiv luase foc și anul trecut, 

Icind numai datorită norocului 
cei vinovați au scăpat cu fața 
curată. Acum insă sint... pe jar !

I

I Abonament I
| ...penal

I Călătorului li fade bine cu |
drumul — iși spunea adesea I
Mihai Furde din comuna Ghio- • 

Iroc (Arad). $i proceda in con- t
secință. Avea n-avea treabă, H I 
fiecare zi, el era in tren, pe ruta | 

■ Arad-Radna. într-una din zile, 
I cu prilejul unui control, s-a con- I 
I statat că abonamentul său de I 
1 călătorie era fals. Drept pentru 1 
Icare, după atitea drumuri, i s-a I 

recomandat să mai stea și locu- I 
Iui. Deferit instanței de jude- | 

Ieati, el a fost condamnat la un .
an și două luni închisoare.

| După ce s-a | 
| cinstit
I zdravăn...
• ...cu prietenii în bufetul din satul « 
IFilipestl, Gheorghe Goga, din i

municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, I 
a ieșit la șosea să aștepte o o- | 

Icazie cu care să se Întoarcă a-
casă. Intimplarea a făcut să-1 I 
iasă în cale o mașină la al cărei I 
volan se afla chiar fiul său. * 

IA urcat șl au purces la drum. |
L3 un moment dat, tatălui I s-a I 
făcut poftă să conducă mașina. | 
Și, cu toată împotrivirea fiului, . 

Ie pus mina pe volan. Mergînd I 
cu viteză excesivă, la prima I 
curbă, Gh. G. a sărit cu mașina ’ 

I peste șanț. Din nefericire, prin I
acel loc tocmai trecea un grup I 
de elevi. In acest accident, o e- I 

Ilevă șl-a pierdut viața, iar alta ■ 
a fost grav rănită.

Rubrică redoctatâ de

I Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Santeii" I

Aciiuni, initistive pentru cunoașterea 
si aplicarea sârmelor eticii comuniste
Cicluri de expu

neri, consultații ți 
dezbateri Pentru 
gurarca continuității popu
larizării proiectului de nor
me ale vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și e- 
chității socialiste au fost 
organizate în toate unitățile 
economice și instituțiile 
Bocial-culturale din secto
rul 5 al Capitalei. în ace
lași scop, la cabinetele de 
științe sociale sint expuse, 
săptămînal, teme ca „Omul 
— valoarea supremă a so
cietății socialiste", „Carac
terul umanist al moralei 
socialiste", „Atitudinea îna
intată față de muncă, tră
sătură a omului socie
tății socialiste", „Conți
nutul social și etic al dis
ciplinei și inițiativei în 
muncă" etc. La uzina Au
tobuzul a fost organizată o 
masft rotundă pe tema 
„Comunistul, model de res
ponsabilitate socială". Au 
loc, de asemenea, întîlniri 
ale cadrelor didactice și 
părinților elevilor cu lecto
rii și propagandiștii cabine
tului de partid ai sectorului, 
în cadrul cărora se dezbat 
probleme privind rolul 
școlii și familiei în e- 
ducarea tineretului în spi
ritul eticii și echității so
cialiste. Este in curs de 
pregătire o consfătuire a 
responsabililor cu propa
ganda din întreprinderi și 
instituții, prilej cu care se 
vor discuta și populariza 
inițiativele privind aplica
rea normelor eticii și echi
tății socialiste.

loan VLANGA

Mic cod etic pen
tru tineret. Asttel ” 
intitulează noua culegere 
de texte, expresii, maxime 
și cugetări, editată lntr-un 
tiraj de masă din inițiativa 
secției de propagandă a 
Comitetului județean de 
partid Suceava. Elaborată 
In lumina programului 
P.C.R. pentru îmbunătăți
rea activității ideologice,

lucrarea ac deschide cu un 
text din Expunerea secre
tarului general al partidu
lui nostru la Plenara din 
3—5 noiembrie 1971. Vo
lumul so dovedește util 
pentru lnvățămlntul de 
partid și U.T.C., fiind tot
odată de un real folos in 
organizarea diferitelor dez
bateri, discuții, mese ro
tunde. precum și în studiul 
individual.

Gheorghe 
PARASCAN 
corespondentul „Scînteii*

Cum acționează 
organele și organi
zațiile de partid 
pentru traducerea 
în viață a hotârîrl- 
lor privind educa
rea comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai 
muncii ln ’p|rlluI 
șl echității socialiste — a- 
ceasta a fost tema unei 
plenare cu activul a Comi
tetului municipal Alba Iu- 
lia al P.C.R. La dezbateri 
au fost Invitați membrii 
comisiilor de propagandă 
din cadrul comitetelor de 
partid din întreprinderi șl 
instituții, ai comitetului 
municipal pentru cultură 
și educație socialistă, bi
roul comitetului municipal 
U.T.C. A reieșit limpede că 
in multe colective din Alba 
Iulla normele eticii și echi
tății socialiste tind să de
vină principii ferme de 
muncă și viață, stimuli mo
rali pentru intensificarea e- 
forturilor de realizare șl

„Subsemnatul Dumitrescu Carol, zis 
Gheorghe, domiciliat în București, str. 
Filitti nr. 10. in termen legal declar 
recurs împotriva sentinței civile nr. 54 din<_ _ _ _ _ _ __ _ _ _

4-.

„Temporizare"

(Din „mărturisirea" lui Gh. Burada, 
inculpat in dosarul nr. 9724/1972, Ju
decătoria sectorului 4).

În litigiu... 
apa 

de ploaie!
Tribunalul județean Ilfov, secția Civilă. 

Dezbateri in recurs. I se cere instanței să 
anuleze — ca netemeinică și nelegală — o 
sentință a judecătoriei din Giurgiu. De-o 
parte șl de alta a șirului de bănci, doi gos
podari, vecini pe aceeași Intrare a Vișinu
lui — „recurentul reclamant" și „recuren
tul pîrît". Au bătut drumul din Giurgiu 
pir.ă ln Capitală și țin morțiș, fiecare, la 
recursul lui. Motivul pricinii ? Construind 
o magazie, Roșu Stan a uitat (ori s-a pre
făcut a uita) că, din cînd in cînd, mai șl 
plouă. Așa că... Intervine cealaltă parte, 
Dumitru Mircea :

— Onorată instanță, nu sint de acord cu 
sentința primei instanțe. Modificarea aco
perișului nu mă satisface... De ce să se 
scurgă apa prin curtea mea ? Pirltul să 
fie obligat la demolarea magaziei !

— Cum așa ? Să modific acoperișul, să-1 
plătesc și cheltuieli de judecată ? Pentru 
ce ? Doar apa pică pe gard și gardul e pe 
hotar '

în sală s-a stirnit rumoare, grefierul s-a 
oprit din scris, văd<t încurcat dacă e cazul 
să concemneze mai departe sau nu. Cineva 
de-alături remarcă :

— Ia te uită, mare proces mare pentru... 
apă de ploaie ' Nu era mai simplu să pună 
un jgheab la acoperiș ?

Vocea rațiunii
N-ar mai fi de adăugat decît verdictul 

instanței i a respins ambele recursuri. 

depășire a sarcinilor econo
mice. în același timp au 
fost supuse analizei critice 
unele fenomene de încălca
re a disciplinei de produc
ție, de nerespectare n obli
gațiilor cetățenești ori da 
ignorare a cerințelor unei 
comportări civilizate — pre
zentate critic in plenară șl 
sub forma imaginilor fil
mate, surprinse pe teren de 
membrii cineclubului local. 
A fost subliniată însemnă
tatea Intensificării acțiuni
lor educative în rindul co- 
loctivelor de muncă, a uti-

— INFORMAȚII —| 

din activitatea organizațiilor de partid
lizării largi a mijloacelor 
de propagandă, a mobili
zării opiniei publice Împo
triva manifestărilor de ig
norare a obligațiilor cetă
țenești.

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii'

Proiectul de nor
me ele vieții și 
muncii comuniști
lor, ale eticii și e- 
chitâții socialiste 
este frecvent folosit în 
sprijinul organizării te
meinice a adunărilor gene
rale ce au loc in organiza
țiile de partid din ju
dețul Olt. Dezbătind 
proiectul de norme in 
strinsă legătură cu sarcini
le ce le revin din documen
tele plenarelor C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972 
și. respectiv, din februarie 
— martie 1973. comuniștii 
abordează teme ca: gospo
dărirea eficientă a mij
loacelor materiale : apăra
rea și dezvoltarea proprie
tății obștești, lupta lmpo-

12 ianuarie 1973 a judecătoriei Buftea, prin 
care am fost obligat — solidar cu Cri3tea 
Constantin — la plata sumei de 3 400 lei".

— Și care sînt motivele de recurs ?
— Eu vreau să știu exact cit plătesc, far 

instanța de fond nu a defalcat suma pe 
care trebuie s-o achit. Or, ln atare situa
ție...

Cu cîțiva ani ln urmă. Crisiea Constan
tin, împreună cu alții (printre care și 
Dumitrescu Carol) au produs o pagubă
I.A.S.  Crevedia ln valoare de 39 991 lei. 
Scăpați ca prin urechile acului de sanc
țiunea penală (fapta s-a descoperit mal 
târziu și, operînd prescripția, răspunderea 
penală a fost înlăturată), toți cei vinovați 
trebuie, cum e și firesc, să repare preju
diciul. Șl anume, exact în modul și cu ace
leași participări în care s-a produs preju
diciul. Iar atunci cînd contribuția fiecăruia 
nu se poate individualiza — prevede legea 
— răspunderea va fi solidară, oricare din
tre vinovați puțind fi urmărit pentru în
treaga pagubă.

Dumitrescu Carol însă s-a lăsat mal 
greu convins. Iar pentru „temporizare" a 
încercat portița..........necunoașterii" le
gii. După cum era șî firesc, a găsit portița 
închisă.

Profesiunea 
„distinsei 
doamne"

Este cert că Elenei Galbcnu, din str. 
Decebal nr. 27 — municipiul Drobeta 
Turnu-Severin, îi plăceau nespus banii, 
cel puțin ln măsura în care îi displăcea să 
se obosească cu vreo muncă oarecare. 
Casă mare, cu camere de închiriat, veni- 
turi-venituri, femeie de serviciu, trai pe 
picior... îi plăcea să treacă drept o „doam
nă" Se pretindea chiar „distinsă" Pină 
într-o zi, cînd totul s-a năruit și „distinsa 
doamnă" a trebuit să ia loc pe banca acu
zaților. 

— Pentru ce ? — se văicărea In fața in
stanței proprietăreasa cu camere de închi

triva risipei, neglijenței ; 
Întărirea disciplinei de 
partid, de stat și de pro
ducție etc. în cadrul dez
baterilor ce au avut loc 
Ia Uzina de aluminiu Slati
na, Tăbăcărla minerală Co
rabia, cooperativele agrico
le de producție Stolcănești, 
Bucinișu, la Liceul nr. 2 
Slatina ș.a. a fost sublinia
tă pregnant ideea înaltei 
responsabilități morale șl 
politice a cadrelor de con
ducere, a-a accentuat nece
sitatea respectării criteriu
lui valorii In promovarea

oamenilor șl a necesității 
Întăririi rolului opiniei pu
blice in lupta împotriva 
manifestărilor retrograde.

Emlllan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii*

„Cu ce ești azi 
mai OM decît ieri?".

Sub acest generic a fost 
lansată o inițiativă a Comi
tetului județean de partid 
Mureș, care antrenează la 
o vastă acțiune propagan
distică variatele forme și 
mijloace ale muncii politi
co-educative de masă. Ini
țiativa a stirnit un viu in
teres ln toate localitățile 
județului. Biroul. Comitetu
lui orășenesc de partid Re
ghin, de exemplu, acordă 
o atenție sporită asigu
rării unor condiții tot 
mai bune de partici
pare a intelectualilor 
la munca politico-ldeologi- 
că și cultural-artistică de 
masă. Pe baza unui pro
gram lunar, ei se deplasea
ză in întreprinderi și insti
tuții. cluburi șl cămine cul
turale, unde se înlilnesc șl 
discută cu colective de oa
meni ai muncii. în ultimul

timp au fost abordate teme 
ca : „Să trăim și să mun
cim ln chip comunist", 
„Omul și cultura contem
porană", „Introducerea 
progresului tehnic în pro
ducția materială — condi
ție esențială a mersului 
nostru înainte" etc. Nu
meroase sint și inițiativele 
pornite în satele județului, 
dintre care amintim pe a- 
ceea din comuna Chețani : 
„Flecare intelectual — au
tor sau coautor al unei ac
țiuni politico-educative de 
masă". Toate aceste acțiuni 
sint subordonate eforturi
lor pentru formarea omu
lui nou conform normelor 
vieții și muncii comuniști
lor, pentru atragerea ma
selor largi la realizarea 
cincinalului Înainte de ter
men.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii"

Brigada științifi
că în mijlocul mun
citorilor ~ lat4 ° mod“- 
litate eficientă de informa
re și lărgire a orizontului 
cunoașterii, folosită cu 
bune rezultate de Comite
tul orășenesc de partid 
Cimpulung. Una din recen
tele deplasări ale brigăzii 
științifice a avut loc la 
complexul cooperației meș
teșugărești din localitate. 
In prealabil lucrătorii meș
teșugari formulaseră circa 
30 de întrebări — vizind 
politica internă și externă 
a partidului șl statului, 
probleme de prognoză și de 
investigare a viitorului, de 
istorie, geografie, științe 
ale naturii, juridice etc — 
care au fost puse in aten
ția cabinetului orășenesc 
de partid și, pe această 
cale, membrilor brigăzii. 
Intilnirea astfel pregătită a 
stirnit un viu interes. Răs- 
fiunzind dorinței Iucrători- 
or. biroul organizației de 

partid are in vedere stabi
lirea unei noi intîlnirl cu 
brigada științifică.

Ion DOBRESCU
Cimpulung, 
județul Argeș

riat Pentru haimanalele astea ? Păi chiar 
eu le-am dat cîteodată afară din casa mea...

Nu era, cu alte cuvinte, decît o biată vic
timă. Nu avea, chipurile, nici o contribuție 
la cele Intimplate, aproape că nici nu știa 
ln ce-și transformase casa. De parcă nu ca 
regiza totul, de parcă nu ea aranja „în
tîlniri discrete" și racola tinere „cit mai 
plăcute la înfățișare".

— Odată — declara ln fața Instanței una 
din „pensionarele" ei — „tanti Galbenu" 
m-a chemat să-ml facă cunoștință cu un 
cetățean, sfătuindu-mă să fiu cuminte, 
că-mi va da cadouri. După ce m-a prezen
tat. i-a spus ăluia să-1 dea două sute de Iei 
pentru că l-a oferit o cameră mare și eu 
sînt o fată tînărâ...

Masca de victimă „tracasată" de compor
tarea chiriașilor a căzut brusc. Și n-a ră
mas decît respingătoarea ocupație a „dis
tinsei doamne" I

Enigma 
actelor 

contradictorii
Cu un an în urmă — îndeplinlndu-și o 

îndatorire prevăzută prin lege — condu
cerea întreprinderii ecunomice județene a 
cooperației de consum-llfov sesiza foruri
lor in drept o diferență cam bătătoare la 
ochi Intre anumite bunurk (printre altele, 
un autoturism Skoda) și posibilitățile licite 
de ciștig ale unui angajat al unității. Era 
vorba de Răducu Ion, încadrat — cum 
scria negru pe alb în actul de sesizare — 
ca șofer cu gestiune. Ca atare s-au făcut 
verificări, s-au cerut relații, procuratura 
șl-a spus punctul de vedere și dosarul a 
ajuns pe masa completului de judecată.

— Onorată instanță — s-au făcut auzite 
susținerile ln apărare — cum să fie vorba 
de bunuri de proveniență ilicită in situați'» 
unul om modest și bun gospodar ? Trebulo 
să fie niscaiva deficiențe de calcul, ca 
dovadă că figurează în cheltuielile de în
treținere șî perioada de trei luni cit a du
rat executarea unei pedepse privative de li
bertate... Și doar in asemenea împrejurare 
este știut că omul nu cheltuiește, nu ?

- DIN POȘTA REDACȚIEI -

• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

♦ Un milion șl jumătate lei • *loc,t centhocoop 
pentru construirea unul magazin modern, cu «taj, ln comuna noastră. 
(Vaslle Tonu. comuna Coteana-Olt).

Din cauza absenței unul peron corespunză
tor, ln halta C.F.R. Lespczi-Bacău, scările vagoanelor de la trenurile 
de călători «e află la o Înălțime de peste un metru deasupra solului. 
Din această cauză, la urcare și coborire, călătorii sint expuși acciden
tării. (Farcaș Fcrenț. muncitor).

Solicitam consillulul popular comunal să ia măsuri 
pentru ca salariile celor peste 80 cadre didactice să fie plătite la sediile 
școlilor în care funcționează. S-ar evita astfel risipa de timp și dere
glarea programului școlar ln ziua de salariu. (Prof. Aurel Tudoran, 
școala Dirvarl. Valea Călugărească).

O Brigada de fierarl-betonlștl dln a,drul
nr. 2 al T.C.I.-Iașl aplică cu succes noua metodă de glisare a construc
țiilor in cadrel (schelet beton), depășind astfel cu 15 la sută planul 
lunar do producție. (Silviu Ciobanu, Iași).

♦ Prin desecări și oprirea viiturilor, ««pmitorii 
din comuna Peștișani-Gorj, sub îndrumarea specialiștilor, vor reda 
agriculturii noi suprafețe de teren. (Gheorghe BIcndca, C.A.P. Peș- 
tișani-Gorj),

FitinyurllO Pentru tevl P.V.C., necesare Trustului 
de construcții industriale din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
sint procurate dc la I.I.L.-„Chimica"-Cluj. Ar fi mai economicos 
dacă Uzina de prelucrare a maselor plastice Iași — care furnizează • 
materia primă întreprinderii din Cluj — ar produce și astfel de 
fitinguri din P.V.C. (Aurel Roncca, salariat la T.C.I. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej).

O La Ocolul silvic Codlea •
cifre și date neadevărate. Fapta este cu atlt mai gravă cu cit ea a 
fost comisă chiar de brigadierul Gheorghe LlhacL (Un grup de mun
citori, Ocolul silvic Codlea-Brașov).

Televizorul căminului cultural dln MtuI G1°- 
deni-Vaslul a fost instalat ln localul școlii (unde locuiește șl directo
rul instituției respective), în loc să fie pus la dispoziția tuturor cetățe
nilor, in sala căminului .(Un grup de tineri, satul Glodenl, oomuna 
Negrești, Vaslui).

Of! diSpOZitlV Preva^ut cu discuri abrazive, pentru 
tăiat țeavă, realizat de maistrul Florea Mihalcea, împreună cu alțl 
muncitori din secția întreținere de la combinatul „Progresul“-Ploiești, 
va elimina stagnările in producție datorate lipsei pinzelor de fierăs
trău — piese scumpe, greu de procurat (Ion Ionescu, operator chimist, 
Ploiești).

Jocul da-a termenele la ic.H.A.L.-Herăstrău, tn 
executarea unor reparații la imobilul din Calea Victoriei nr. 77, este 
păgubitor nu numai pentru locatari, ci și pentru fondul locativ al 
statului. (Elena Ioncscu, București).

O Călduroase mulțumiri »»i»tențu« «t
surorilor de la secția obstetrlcă-ginecologle a spitalului dln Videle, 
care m-au operat și mi-au salvat viața, oferindu-mi cu generozitate 
singele lor. Mi-am recăpătat astfel sănătatea, puțind să mă ocup in 
continuare de îngrijirea copiilor și a familiei. (Ecalerina Pelcaru, co
muna Blejești, județul Teleorman).

Rubrică realizată de 
Gheorghe P1RVAN

Băleni. Comună bogată, cu oa
meni harnici, așezată De una din 
văile Bujorului. Cooperativa a- 
gricolă de producție de aici și-a 
sporit an de an averea obșteas
că prin munca și priceperea 
oamenilor de pe aceste locuri, 
tn ultimii ani. prin contribuția 
cetățenilor comunei și prin im
portante fonduri alocate de stat, 
comuna Băleni a pornit pe ca
lea urbanizării. Alături de im
portante edificii social-economi- 
ce și culturale ridicate Dină a- 
cum, ln centrul civic al comu
nei s-a dat în folosință noua 
clădire a poștei și tclefoaneir 
(foto 1). Tot aici a apărut pri
mul bloc (foto 2), in care se 
vor muta zilele acestea primii 
locatari. Centrala termică (foto 
3) va alimenta cu căldură și 
a.pă caldă toate obiectivele so
ci al-cui tu rale din noul centru 
civic al Bălenilor. In prezent, 
prin contribuția cetățenilor co
munei, se lucrează intens la 
sistemul de canalizare si la a- 
limentarea cu apă a comuneL

T. OANCEA 
corespondentul „Scînteii*

Cîte economii o fi făcut R.I. ln perioada 
cit a ispășit condamnarea din 1965 — pen
tru comiterea Infracțiunii de specula — 
nu știm. Și nici nu ne întrebăm de cit fo
los i-ar O fost acest lucru in actualul pro
ces. Acolo, în sală, atenția auditoriului a 
fost însă reținută de un element inedit : 
a apărut în discuție un alt act emis de 
Întreprinderea amintită. O adresă din care 
reiese, nici mal mult, nici mai puțin, <>ă 
Răducu Ion este Intr-adevăr șofer, dar 
șofer fără... gestiune. Asta în timp ce la 
dosar există insă și un act în care se afir
mă .. exact contrariul.

Deci, cu sau fără gestiune? „Deosebirea" 
nu e deloc neînsemnată. Se așteaptă din 
partea conducerii IJCOOP-Ilfov rezol
varea acestei erugme.

mă la adresa neglijenței, a ușurinței șî 
delăsării cu care se achită de sarcinile lor 
unii dintre cei datori să contribuie la reali
zarea operativă a actului justițiar.

Din caietul 
grefierului

De ce au fost 
date peste 

cap opt 
termene de 
judecată?

„în curtea Imobilului dln str. Bibescu 
Vodă m-am dus însoțind o prietenă, Ma- 
rloara, care a intrat apoi într-o cameră și 
eu am rămas afară s-o aștept Văzînd că 
nu mal vine să mă poftească înăuntru, 
m-am uitat în jur și observlnd niște rufe 
pe o stemă, de necaz am luat o față de 
masă și am plecat pe stradă. N-am fugit 
de la Început, cl numai cînd am auzit că 
lumea strigă „hoțul" !"

Tovarășul Dlmitrie Popescu, președintele 
judecătoriei Buftea, ne spune :

— Intimpinăm uneori lipsă de solicitudi
ne în legătură cu unele relații necesare 
instanței — tergiversări care frînează ope
rativitatea actului Justițiar. îmi stă pe 
suflet un asemenea „exemplu". Concret : 
pentru soluționarea cauzei care face obiec
tul dosarului 247J/1972 s-au cerut, incă din 
iulie anul trecut, anumite relații de la 
C.A.P. Dragomirești-Vale, județul Ilfov.

— Și ?
— Răspunsul ne-a parvenit abia anul a- 

cesla, la 13 februarie. Intre timp s-au 
scurs opt termene de judecată. Rețineți : 
de opt ori s-a aflat cauza pe rol, au fost 
citate părțile șl de tot atitea ori a trebuit 
amînată dln lipsa relațiilor solicitate...

Cazul este, intr-adevăr, relevant. Motiv 
pentru care II socotim un semnal de alar

„Eram în magazinul gestionat de Inculpat 
(Neacșu Ștefan, fost gestionar în eoni. 
Bulbucata, jud. Ilfov, judecat pentru dela
pidare și abuz în serviciu — n.n.), In care 
timp a venit mama sa și l-a spus c-a venit 
să ia niște bani. Inculpatul i-a spus să nu 
mai la, că a mal luat clteva sute de lei de 
2—3 ori înainte șl că o să-1 bage In pușcă
rie. Dar mama sa a luat totuși niște hîrtll 
din sertar. Nu i-a spus cit a luat, i-a bă
gat în buzunar și a plecat...".

(Depoziția lui Ștefan Ion, citat ca 
martor in dosarul 172/1973, la Judecă
toria Buftea).

„Am fost șef de depozit la balastiera 
Grădinari, județul Ilfov, și predam șof'rl- 
lor benzina necesară : iar ln cazurile cind 
rezervorul era plin, benzina era dată în 
butoaie șoferilor care o luau la domiciliul 
lor. Cam așa se proceda...".

(Din declarația dată de Stancu Ion, 
In procesul șoferului Nițu Florea, 
condamnat la 8 luni închisoare pen
tru însușirea unei cantități de ben
zină).

Dina POPESCU
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Inițiative valoroase
CALITATE I Unitățile agricole 

d'.n județul Tulcea seamăn* ultimele 
suprafețe cu Doarea-soarelul. Un 
sondaj făcut pe ogoarele a 1Q uni
tăți agricole relev* calitatea bună a 
lucrărilor efectuate, de la pregfilirea 
terenului pînă la semănatul proprlu- 
tis. CIteva fapte concludente. Pe 
inginerul-șcf al cooperativei agricole 
Enlsala. Adrian Nichifor, !1 găsim 
in clmp. „Vin odată cu mecanizato
rii țl plec odată cu el — ne spune 
el. In felul acesta pot să mă 
conving că se lucrează ca la carte. 
La Încheierea fiecărei zile de lucru 
fac recepția provizorie a lucrărilor 
executate. Ne preocupă $! asigura
rea densității optime la floaroa- 
aoarelui. Pe terenurile cu premer
gătoare favorabile și fără pericol de 
atac de dăunători asigurăm 40 000— 
41 000 boabe la hectar. Avem insă și 
terenuri cu atac potențial do dăună
tori, unde pentru siguranță semă
năm r?4 000—80 000 boabe la hectar, 
urmirtd să facem răritul după răsă
rire-.

La cooperativa agricolă Ceamurlia 
de Jos se seamănă fb-iarea-sosrelul 
eu 3 semănători S.P.C.-6 Terenul 
este bine mărunțit Totul pare că 
merge cum trebuie. Si totuși, ingine- 
rul-șef Die Petre nu este mulțu

mit Din a treia în a treia semflnă- 
toare, rindurile sint puțin strimbe. 
Cu rapiditate este descoperită si 
cauza. Un tractor are joc la bara de 
direcție. Este scos la marginea dru
mului. unde se remediază defecțiu
nea imediat. Și In celelalte coopera
tive agricole — Lăstun. Babadag, 
Lunca. Jurilovca, Sabangia. Agighiol 
ș> altele — mecanizatorii efectuează 
lucrări de calitate.

FIECARE PALMĂ DE PĂ- 
MINT SĂ FIE CULTIVATĂ. 
La indicația comitetului județean de 
partid, In toate unitățile agricole de 
stat șl cooperatiste din județul Tul
cea se desfășoară o amplă acțiune 
pentru Identificarea și cultivarea tu
turor terenurilor libere dintre con
strucțiile agrozootehnice, capetele de 
rinduri etc. Toate aceste terenuri 
sint arate și cultivate cu plante fu
rajere. Pe această cale, suprafața cu 
furaje va spori cu peste 1 000 de 
hectare.

„DECADA PAJIȘTILOR". 
Din inițiativa comitetului județean 
de partid șl a consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste, in

Lucrările la zi, în cifre si date
Județul TULCEA

© S-a încheiat semănatul culturilor din prima 
epocă pe 36 000 hectare

© Teren pregătit pentru însămîntatul porumbu
lui : 13 000 ha

© S-au fertilizat 55 000 ha
• IERI: s-a încheiat plantatul arpagicului pe 

393 ha și semănatul mazărei păstăi pe 315 ha. Âu 
fost pregătite pentru semănat 6 500 ha 

Județul BAC AU
• Pînă în prezent s-au însămînțat 14 000 hec

tare
© Teren arat - II 200 hectare
© S-au grăpat peste 20 000 hectare
• IERI: au fost însămînțaie 2 000 hectare, s-au 

arat 1 200 hectare și s-au plantat peste 200 hectare 
cu legume timpurii

Județul ARGEȘ
• Suprafața însămînțată : 10 200 ha
• Teren arat: 15 000 ha
© Discuit: 17300 ha
© Pomi plantați total: 125 ha
© IERI: au fost însămînțate 2 200 hectare, s-au 

arat 2 500 hectare și s-au plantat 15 hectare cu pomi

satele șl comunele timișene te des
fășoară ample lucrări de întreținere 
și îmbunătățire a pajiștilor șl flne- 
țulor naturale. Pină acum, prinfr-o 
more mobilizare de forțe, au fost 
curățate, grăpate șl nivelate peste 
31 000 hectare de pajiști, reprezen- 
tind 02 la sulă din întreaga supra
față și s-a defrișat arboretul și mă- 
rficinișul de pe 800 hectare. Conco
mitent s-au executat lucrări de de
secare pe 1 800 hectare, iar peste 800 
hectare s-au rcinsămințat cu semințe 
de graminee perene. între 1 și 10 
aprilie, in toate localitățile județului 
Timiș se desfășoară ..Decada pajiș
tilor1*, acțiune menită că ducă la 
ridicarea potențialului productiv al 
acestora. Mii de țărani cooperatori, 
cadre didactice, elevi din Chlzătău, 
Făget, Visag, Herondești. Tomeștl, 
Belinț și alte comune și sate, In de
curs de numai 5 zile, au curățat 
peste 8 000 hectare de pajiști. Se 
efectuează importante lucrări de 
desecare și de defrișări șl continuă 
să fie fertilizate însemnate supra
fețe de pășuni și finețe.

ELEVI DIN ULTIMUL AN 
AL SCOLII PROFESIONALE 
SI COOPERATORII - PE 
TRACTOARE. In zona subcarpa
tică din Județul Bacău, lucrările agri
cole au început doar de 4—5 zile. 
„Pentru recuperarea răminerilor în 
urmă — ne spune ing. Dumitru Găi
nă, directorul direcției agricole — s-au 
luat o seamă de măsuri pentru fo
losirea tractoarelor In două schim
buri și în schimburi prelungite, la 
arături și la pregătirea patului ger
minativ. Pe o suta de tractoare lu
crează elevi din ultimul an al școli
lor profesionale șl țăranii coopera
tori școlarizați în timpul Iernii, 
în plus, am reamplasat culturile din 
prima epocă pe terenuri care per
mit intrarea utilajelor la lucru".

„CASA MECANIZATORI
LOR" - LA CAPĂTUL TAR
LALEI. Ieri, la I.A.S. Izvorul, ju
dețul Argeș. 84 de tractoriști au a- 
rat. discuit și însămînțat anroaoe 500 
de hectare. Fruntași la aceste lucrări 
sint Emil Fratea. Ion Craiu. Ion 
Niță, Florea Marin. Ion Bratu si Nl- 
colae Iarban. Rezultatele bune se da- 
toresc și f natului că mecanizatorilor 
li s-au creat condiții bune de mun
că. precum și condiții de cazare și 
masă la capătul tarlalei. Hotărî rea 
lor este să nu părăsească tarlaua 
Dină nu lnsămințează și ultimul hec
tar. In același mod se procedează șl 
în S.M.A. La secția de mecanizare 
Oarja, de pildă, se lucrează intens 
la insămjnțatul inului pe 300 de hec
tare. Mecanizatorii intră la lucru în 
zori, la ora 5. și îl continuă pină 
noaptea, la 22—23. Masa și carbu
ranții li se aduc in cimp. ciștlgîn- 
du-se un timp prețios. Rezultatul: 
circa 70 hectare Însămînțate zilnic.

Sîntem obligați să întrebăm
DEPARTAMENTUL ÎMBU

NĂTĂȚIRILOR FUNCIARE 
ESTE DE ACORD ? In siste
mul de irigații Tulcea — Sarinasuf 
— Valea Nucarilor urmează ca la 1 
ma să se dea in exploatare 15 400 
hectare. Unitățile agricole din acest 
sistem au primit plan de producție 
majorat pentru condiții de irigare și 
au făcut cheltuieli suplimentare. însă 
o recentă analiză a stadiului de exe
cuție a lucrărilor arată că termenul 
de dare in funcțiune a sistemului 
este sub semnul Întrebării. Și iată 
de ce : lucrările de e-chipare a sta
ției de pompare-bază și a stațiilor 
de repompare șl punere sub presiu
ne 1 și 2 sint mult rămase in urmă, 
deoarece întreprinderea „Electro- 
montaj1* din Bacău nu a asigurat 10 
echipamente electrice. De asemenea, 
pe canalul principal de aducțiune, 
constructorul (T.C.I.F. Constanța) n-a 
făcut nici un fel de construcții hi
drotehnice prevăzute — stăvila- 
re. subtraversări, impermeabilizări. 
După cum se vede, un Întreg lanț al 
slăbiciunilor. Departamentul îmbu
nătățirilor funciare este de acord cu 
o asemenea situație ? Dacă nu, tre
buie să dea urgent o dovadă in a- 
cest sens 1

DE CE NU SINT FOLOSI
TE TOATE TRACTOARELE ? 
Deși timpul este prielnic, iar lucră
rile agricole sint rămase in urmă, 
intr-un mare număr de unități agri
cole din județul Brașov, tractoarele 
nu sint folosite din plin. La 
cooperativa agricolă Budila se gă
seau ..parcate11 6 tractoare, la Teliu 
4 tractoare, la Purcăreni 5, iar la 
cooperativa din Tărlungenl 3 trac
toare. Exemplele ar putea continua. 
La unitățile respective se înregis
trează și cea mai scăzută viteză de 
lucru. La cooperativa din Budila, 
de pildă, din 229 ha prevăzute să se 
însămînțeze, s-au realizat doar 10 
hectare.

CÎND ÎNCEPEȚI... ? Din ul
tima situație operativă aflată la Di
recția agricolă a județului Suceava 
rezultă că in multe cooperative agri
cole. între care cele din Bilca, Fră- 
tăuții Noi, Vicov de Jos, Grănicești 
și altele, n-a început încă sortarea 
cartofilor de sămință. Ce-i drept, te
renurile unităților menționate nu 
s-au zvîntat pentru a permite înce
perea lucrărilor de plantare. Dar tot 
atit de adevărat este și faptul că sor
tarea putea fi încheiată. Nu putem să 
nu adresăm președinților și ingine
rilor agronomi din unitățile amintite 
Întrebarea : cind începeți sortarea 
cartofilor ?

Institutul meteorologic anunță: 

In nord-vestul tării vor câdea brume 
Legumicultorii și pomicultorii sint chemați 
să protejeze culturile legumicole și livezile

Din datele Institutului meteorologic rezultă că in următoarele trei 
zile, in Banat. Crișana. Maramureș. Podișul Transilvaniei, jumătatea de 
nord a Moldovei, precum și in zonele coli nare din restul țării se va 
produce o scădere a temperaturii pină la zero grade, ceea ce ar putea 
afecta starea de vegetație a culturilor legumicole și a unor specii po
micole.

In vederea protejării culturilor legumicole din clmp. solarii, tu
nde și răsadnițe, precum și a speciilor pomicole aflate intr-un sta
diu mai avansat de vegetație. Ministerul Agriculturii. Industriei Ali
mentare și Apelor recomandă să fie luate de urgentă țoale măsu
rile necesare. Astfel, se vor transporta și depozita in cantități sufi
ciente materiale fum gene in plantațiile de pomi și culturile de le
gume din cimp. iar culturile protejate v«>r fi acoperite In totalitate, 
atit cele din solarii, cit și cele adăpostite sub tunele. Se vor reîmpros
păta in fiecare zi materialele fumigene pentru a asigura cerințele 
pentru noaptea care urmează.

Conducerile întreprinderilor agricole de stat și ale cooperativelor 
au datoria să asigure o asistență permanentă in timpifl nopții, pentru 
intervenții. Consiliile populare comunale să organizeze lucrările de 
protejare a culturilor și plantațiilor pe sate și comune.

(Agerpres)

Munca și timpul de muncă 
al economistului

Ridicarea nivelului ealllatlv al întregii activități economice constitui© 
un obiectiv central al planului po 1973, oa și pe întregul cincinal. 
Pentru realizarea acestui obiectiv, nuhlinlat cu tărie Ia plenarele 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 și din februarie—marile a.c., Intervenția 
activă a economiștilor, afirmare* capacității lor profesionale au nn rol 
deosebit. Recentele măsuri do aplicare a normelor unitare de struc
tură caro vizează realizarea unei conduceri suple și operative, lichi
darea paralelismelor în munca administrativă, mal buna utilizare a specia
liștilor ridică sarcini noi, de mare Importanță șl complexitate in fața econo
miștilor. In ce măsură acești specialiști cu pregătire superioară contribui© 
la înfăptuirea sarcinilor precizate mal sus. de care depinde sporirea efi
cienței economico 7 Redăm concluziile anchctoi-test efectuate in 20 de în
treprinderi din București, la care am primit tot atitea răspunsuri din par
tea unor economiști, comentate de către profesorul universitar dr. do
cent N.N. CONSTANTINESCU, de la Academia d© Studii Economice.

Dar, mal lntîl, testul nostru :
1. Cum apreciat I contribuția prac

tică * economiștilor din întreprin
dere» dv, la asigurarea premiselor 
pentru desfășurare» normală, in con
diții de înalt* eficiență, » activității 
productive ?
• hotfirltoare — B
• uneori, importantă — 11
• neconcludentă — 4

2. Concret, In ce se materializează 
munca dv. de economist ?
• participare la luarea deci

ziilor — •
• întocmirea de situații privind

activitatea economico-finan- 
ciară — 15

3. Ciț din timpul dv. acordați J
• muncii de concepție

— de loc — 2
— pînă la 10 la sută — 6
— intre 11—30 ,, w —*8
— intre 31—50 „ „ — 2
— peste 50 „ „ — 2

• muncii do rutină
— intre 10—30 la sută — 6
— între 31—50 „ „ — 8

— peste 50 „ „ — 6
• muncii care nu necesită pregătire 

superioară
— pină la 10 la sută — 2
— Intre 11—40 „ „ — 9
— intre 41—80 „ — 9

4. Cum considerați că poate s& spo
rească rolul economiștilor in între
prindere ?
• prin apropierea de locul luă

rii deciziei — B

• prin elaborarea unor studii
economice menite să stimu
leze creșterea eficienței pro
ductive — 9

• prin ridicarea competenței
profesionale — 5

• prin furnizarea, în orice mo
ment. a unor date de eviden
ță exactă privind activitatea 
economico-financiară — 1

5. Lucrați în domeniul in care 
v-ațl pregătit in facultate (planifica
re, finanțe, contabilitate, comerț, 
statistică ș.a.) ?

• DA — 11
• NU — 9

6. Indicați citeva probleme deose
bite pentru perfecționarea activității 
întreprinderii pe care le-ați rezolvat 
în ultimul an.
• Doar 11 dintre cei 20 de economiști 

au răspuns la această Întrebare.

Iată citeva din răspunsurile pri
mite :
— conceperea și realizarea băncii 

de date în cadrul sistemului 
informațional

— calculul productivității muncii 
pe baza produselor etalon

— elaborarea de structuri organi
zatorice raționale

— dimensionarea optimă a stocu
rilor de materii primo

— studii de marketing
— studii de rentabilizare

al testului ridică unei© întrebări • 
Cam sint folosiți economiștii 7 Ce 
fac economiștii din cele patru unități 
în care contribuția lor este conside
rată ca neconcludcntă 7 Ce fac eco
nomiștii din cele 11 unități, al căror 
aport numai uneori este Important 7

— Vă supunem atenției citeva spi
cuiri din răspunsurile primite în ca
drul testului nostru. „Munca econo
mistului In fabrică se rezumă mal 
mult la Întocmirea de situații ccono- 
mica-financlare0 (Nlcolao Alexandru, 
de la Centrala industrială de medi
camente, cosmetice, caloranțl și 
lacuri) ; „In comitetul oamenilor 
muncii nu și-a găsit loc nici un eco
nomist, astfel că nu putem participa 
Ia luarea principalelor decizii ale 
acestui organ colectiv de conducere" 
(Ion Trandafir, economist la fabrica 
de tricotaje „Crinul" București) ; 
„Consider că munca de concepție a 
economiștilor trebuie să cuprindă 
studierea sau găsirea unor metod© 
mai simple de evidență și de infor
mare" (Valentina Moldoveana, do 
la uzinele textile „7 Noiembrie11). 
Cum apreclați asemenea puncte do 
vedere ?

— Deci, care este opinia dv., 
tovarășe profesor ?

— Cunosc foarte mulțl economiști 
care lucrează in întreprinderi și cen
trale și care, pe bună dreptate, au 
cu ce să se mindrească. Munca lor 
este precis conturată, participarea 
economiștilor respectivi la procesul 
luării deciziilor este nu numai efec
tivă, dar și fructuoasă. Și in testul 
pe care 1-ațl prezentat există cite
va exemple elocvente in acest sens. 
Conceperea și realizarea băncii do 
date, preocupările pentru reducerea 
costurilor, elaborarea unor studii de 
marketing și de rentabilizare, stabi
lirea de structuri organizatorice ra
tionale — sint citeva direcții de acti
vitate ce onorează munca economiș
tilor. Dar, In multe locuri, econo
mistului nu i se acordă practic po
sibilitățile necesare de manifestară 
creatoare, iar în altele ei nu sint su
ficient de activi. Or, este știut că 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, a subli
niat cu toată claritatea cerința ca 
economiștii să dea soluții optime 
problemelor pe care le ridică pro
ducția materială, întreaga viață eco
nomică a țării, să lupte pentru pro
movarea consecventă a noului, creș
terea eficienței In toate sectoarele. 
Judecind lucrurile din perspectiva 
acestor sarcini majore, consider că 
răspunsurile primite la primul punct

Se pregătește Viitoarea recoltâ de struguri la cooperativa agricola Niculijel, județul Tulcea

— în concepția unor cadre de con
ducere, economistul este privit și la 
ora actuală ca o anexă a ingineru
lui, ca un simplu executant, a că
rui activitate s-ar Încadra Intre ci
frele contabile și statistice. Adesea, 
unele cadre de conducere îșl aduc 
aminte de economist doar ca să-l 
ceară să Ie asigure găsirea de po
sibilități pentru „acoperirea" finan
ciară a unor neajunsuri din produc
ție, deci post festum ; așa cura 
transpare și din test, există condu
cători de unități pentru care econo
mistul este „omul cu mînecuțe", so
cotitorul care consemnează doar o 
anumită stare de lucruri, fără drept 
să participe la luarea deciziei. De 
altfel, 15 răspunsuri confirmă că 
munca economistului, în unele în
treprinderi, a fost redusă numai la 
întocmirea de situații privind acti
vitatea economico-financiară. Mal 
mult, o serie de răspunsuri atestă 
că, in bună parte, economistul este 
pus să-și consume timpul de muncă 
pentru activități care nici nu necesită 
pregătire superioară. în această situa
ție. pierderea este dublă : pe de o 
parte, efcrtul pa care-1 face statul 
pentru pregătirea cadrelor de econo
miști cu studii superioare nu este 
răsplătit în întregime printr-o activi
tate la nivelul pregătirii, Iar pe de 
altă parte o seric de resurse de spo
rire a eficienței producției rămîn ani 
și ani in stare latentă, neîlind valori
ficate In practică.

De altfel, a lua într-o unitate de
cizii care, prin natura lor sint eco
nomice, fără a angrena efectiv, sis
tematic, cu întreaga capacitate și 
răspundere pe economiști în anali
zarea problemelor, studierea varian
telor de soluții și adoptarea deci
ziei, înseamnă a deschide porți 
largi hazardului șl lipsei de efi
ciență economică. Tocmai de aceea, 
nu poate fi decît straniu să auzi că 
pot exista unele comitete de oameni 
al muncii in care nu a fost cuprins 
nici un economist.

— In cursul sondajului, unii 
interlocutori au susținut că, in 
cazul acestei profesii, munca de 
concepție se desfășoară In limite 
foarte restrinse, nee.ristind con
diții ca economiștii să-și afirme 
in practică ideile va-loroase pe 
care le au în domeniul organi
zării și conducerii producției. Ce 
premise considerați că trebuie a- 
sigurate pentru ca economistul 
să poată desfășura din plin o 
muncă de concepție, la nivelul 
exigențelor actuale ?

— Afirm cu toată convingerea că, 
în cea mai mare parte, timpul de 
lucru al economistului trebuie con
sumat în folosul muncii de concep
ție. Pentru aceasta economistul tre
buie să aibă o foarte bună pregătire 
teoretică, politică și ideologică, >ă

cunoască foarte bine practica, •* 
dispună de competențele necesare și 
să fie ascultat. O producție mo
dernă, din ct In ce mai eficientă, 
nu mal poate fi concepută fără par
ticiparea directă, nemijlocită a eco
nomistului. Acesta trebuie să se do
vedească a fi un om de inițiativă, 
un gospodar iscusit al mijloacelor 
materiale, financiare și umane ale 
Întreprinderii și, de ce să n-o sdu- 
nem, un pasionat căutător al noului. 
De altfel, trei sferturi din răspun
surile celor chestionați atestă că ro
lul economiștilor poate spori, In 
principal, prin elaborarea unor stu
dii temeinice menlle să stimuleze 
creșterea eficienței, ceea ce, bineîn
țeles, cere șl o continuă ridicare a 
competenței profesionale. ECONO
MISTUL — în rațiunea modernă a 
profesiei șale — trebuie să fie nu 
numai un diagnostician și un tera
peut, ci șl un specialist capabil să 
prevadă științific mersul proceselor 
economice, să studieze contradicțiile 
activității practice și să descifreze 
căile concrete de depășire a lor. 
ECONOMISTUL are datoria de a fi 
nu numai un cercetător cu iniția
tivă creatoare. dar și un om de 
acțiune. Aceasta presupune o luptă 
necruțătoare contra rutinei, incom
petenței, birocratismului, automulțu- 
miril ; presupune o participare efec
tivă la fundamentarea cu adevărat 
științifică a deciziilor. Lupta fiecă
rui economist pentru valorificarea 
maximă a potențialului tehnic, ma
terial șl uman, de care dispuno 
economia noastră, trebuie să fie o 
problemă elementară de conștiință 
profesională comunistă. Prin aplica
rea prevederilor Decretului cu pri
vire la stabilirea normelor unitare 
de structură se reduce simțitor apa
ratul TESA din întreprinderi, scade 
chiar și numărul economiștilor, ca 
urmare a simplificării sistemului de 
evidență și înlăturării birocrației. 
Iată un motiv in plus pentru econo
miștii care activează în continuare 
în unități economice de a se deba
rasa neîntirzîat de munc» plată, de 
rutină și dc 3 trece, așa cum se cere 
fiecărui specialist, la efectuarea unei 
munci de concepție.

— Știm ci astăzi școala t-
• conomlcă superioară asigură, in 

general, o bună pregătire tinere
lor cadre de economiști. O serie 
de aiți economiști participă la 
cursuri de reciclare și perfec
ționare. Șt, totuși, este încă loc 
suficient pentru mai bine in do
meniul creșterii competenței. 
Cum credeți ci ar putea fi ac
celerat acest proces 2

— Problema privește toat® catego
riile, nu numai pe economiști. După 
cum este cunoscut. 6e află în aten
ția conducerii partidului nostru or
ganizarea unei intilnirl de lucru cu 
economiștii. Va fi, desigur, un eve
niment crucial pentru activitatea 
acestui mare eșalon de specialiști. 

. Cu siguranța, , conducerea partidului 
va insista asupra cerinței creșterii 
nivelului de pregătire profesională a 
economiștilor. Socotesc că atingerea 
acestui scop ar putea fi mult ușu
rată prin crearea unul cadru orga
nizatoric adecvat activității econo
miștilor. în multe țări socia
li ate există asociații ale economiș
tilor, care lucrează direct sub condu
cerea partidelor și guvernelor res
pective și care iși propun unirea 
eforturilor acestor specialiști pentru 
valorificarea promptă a rezervelor 
de producție, pentru sporirea rațio
nalității și eficienței economice. Pro- 
punîndu-și obiective majore, organi
zația economiștilor noștri ar trebui 
să situeze, in centrul preocupărilor 
sale, ridicarea sistematică a califică
rii profesionale potrivit specificului 
ramurii, subramurii sau chiar unui 
grup de unități, sau pentru unele 
probleme ce interesează anumite în
treprinderi — prognoze, analize, ex
pertize, optimi7.âri, integrări de sis
teme informaționale, ridicare a pre
gătirii economice teoretice, ș.a. în 
acest mod și conlucrarea dintre ca
drele economice din Invățămint, cer
cetare și producție ar fl efectivă, 
concretă, Ia obiect, s-ar elibera de 
birocratism, ar fi străbătută mai 
puternic de spirit creator și comba
tiv in direcția realizării cu intelî- 

calificafea șl fermitatea 
sarcinilor puse In fața 
secretarul general al

gență, cu 
cuvenită a 
noastră de 
partidului.

Viorel SALAGEAN 
Adrian POPESCU

(Urmare din pag. I)

care 11 relatăm mal jos 
n-ar fi fost (așa cum a 
rezultat dintr-o cercetare 
ulterioară) profund carac
teristic, nici nu ne-ar fi ie
șit in cale.

Stăteam de vorbă, în bi
roul conducerii secției fio
le, cu tovarăși care răs
pund, pe diverse planuri, 
de desfășurarea muncii in 
secție : tehnicianul Vale- 
riu Pop, șeful secției, 
maistrul Ștefan Constanți- 
□eseu, secretarul organiza
ției de baza, maistrul Ion 
Isaincu, președintele comi
tetului sindicatului din 
6ecție. Ni se dădeau largi 
explicații, care erau tot 
atitea scuze pentru nere
gulile din munca secției, ni 
se arătau procese verbale 
de la adunările de partid 
și ședințele de grupe sin
dicale, in care factorii de 
răspundere pe secție și pe 
fabrică făcuseră tot felul 
de observații tehnice judi
cioase, se lamentaseră une
ori de problemele dificile 
cu care erau confruntați, 
lansaseră frumoase Îndem
nuri la acțiune pentru li
chidarea neajunsurilor etc. 
Iar sorocul rezolvărilor era 
aminat cu dezinvoltură de 
la o ședință la alta. Că, in 
schimb, tovarășii din con
ducerea secției nu prea 
știau, concret, ce se intim- 
pla la ora aceea la Cele 
citeva mașini pe care le au 
in răspundere am avut po
sibilitatea să constat pe loc.

Am solicitat să stau de 
vorbă cu cițiva muncitori 
luațl cu toiul la întlmplare, 
din tabelele grupelor sindi
cale. Și iată ce am aflat 
numai pentru dimineața 
aceea (era in Jurul orei 12, 
deci puțin după jumătatea 
schimbului). Muncitoarea

Gela Ichim, de la mașina 
7, ne-a relatat că nu poate 
da producție ca lumea de
oarece tăvile cu fiole se 
împotmolesc in cuptor, u- 
nele se topesc din cauza 
flăcării, iar cind ies din 
cuptor, vin toate deodată, 
împiedicind-o să muncească 
cu randamentul necesar la 
sortarea fiolelor. Munci
toarea Vasilica Bălăbă- 
neanu ne-a adus la cunoș
tință câ mașina la care lu
crează are dese opriri —

Jumătatea de oră de cind 
stăteam de vorbă, ci încă 
de la începutul schimbului, 
de la primele ore ale di
mineții). O datorie care, 
la unii, se concretizează și 
prin remunerația pe care 
o primesc, in raport cu 
răspunderile încredințate. 
Să ne mal mirăm că. cu o 
asemenea mentalitate bi
rocratică, o instalație au
tomată foarte scumpă, de 
măsurarea și controlul gro
simii țevilor, este lăsată de

pentru a pune ordine în 
treburile acestei secții. Abia 
de curind s-au făcut unele 
comenzi de piese de 
schimb șl materiale pentru 
rezolvarea anumitor pro
bleme, iar in așteptarea 
livrării acestora domnește 
satisfacția că „de la situa
ția de acum doi-trei ani, 
fabrica, pe ansamblul ei, 
s-a pus pe roate". Din nou 
fabrica, „oe ansamblul el !“

Cei doi directori, condu- 
etndu-ne prin fabrică, ne-au

în cadrul unei discuții cu 
secretari de partid din sec
torul 4 al Capitalei, felul 
cum tovarășul Emilian Ti- 
ron, secretarul comitetului 
de partid al Ministerului 
Industriei Ușoare (de care 
ține și Centrala produselor 
de sticlărie), a vorbit des
pre lupta împotriva biro
crației, împotriva hîrțoa- 
gelor acaparante, a verigi
lor inutile, a formularisti- 
ci! lipsite de sens etc. 
Foarte frumos, nimic da

„Stăm bine pe ansamblu"... dar 
„detaliile" știrbesc ansamblul

chiar în dimineața aceea 
se oprise de citeva ori — 
pentru câ are mândrinele 
slăbite ș.a.m.d. I-am între
bat pe cei trei factori de 
răspundere, care erau pre- 
zenți, de ce e posibilă o 
asemenea situație, iar el au 
dat din umeri, laitmotivul 
răspunsurilor fiind : „Doar 
există operatori, reglori, 
maiștri, de ce nu-șl fac el 
datoria ?“

Slntem de acord, fiecare 
trebuie să-și facă datoria 
la locul lui de muncă, dar 
șeful secției si ceilalți oa
meni cu răspunderi admi
nistrative și politice au. la 
rindul lor, datoria, mal 
ales într-o 6ecțle cu 
atitea grave carențe, să fie 
tot timpul „pe fază", să 
știe ce se petrece, să con
troleze (precizez că defi
ciențele nu apăruseră în

peste un an In paragină, 
din pricina lipsei unor pie
se de schimb, măsurătorile 
făcîndu-se, in acest răs
timp, prlmitiy, cu șuble- 
rul ? Să ne mai mirăm că 
povestea mandrinelor de 
schimb — care e comună 
aproape tuturor mașinilor 
— este și ea o „poveste 
cu cocoșul roșu", însoțită 
de arsenalul vorbăriei 
goale ?

Ar fi însă o greșeală să 
limităm răspunderile ex
clusiv la conducerea sec
ției. Nici directorul fabri
cii, inginer Grlgore Togan, 
nici inginerul Dumitru Sto- 
lan, directorul general al 
Centralei industriale tute
lare, care pină zilele aces
tea a fost grefată pe Fa
brica de articole de sticlă
rie București, n-au acțio
nat din vreme și eficient

arătat frumos, convingător 
un șir de greutăți reale — 
și pe care nu Ie negăm — 
ce mai stau încă în calea 
bunului mers al treburilor. 
Am reținut din ampla lor 
expunere , eforturile mari 
ce s-au depus pentru pu
nerea Ia punct a secției 
ambalaje — e drept, cu o 
pondere mai mare in pro
ducția globală, dar fără 
desfacere asigurată (chiar 
la ora cind treceam noi 
prin fabrică am fost fra
pați de uriașa cantitate de 
sticle aflate în stoc, unele 
Înghesuite stivă și prin
tre cuptoare) — în timp ce 
pentru o secție ca aceea de 
fiole, cu desfacerea asigu
rată și chiar cu suprasoli
citări pe piața Internă, nu 
s-a făcut mal nimic. Unde 
e logica ?

Ne-a impresionat plăcut,

zis ! Dar ce folos dacă o 
Importantă unitate produc
tivă a acestui minister — 
unitate nouă, modernă — 
bate pasul împleticit de 
atita vreme, cu pagube atit 
de evidente pentru econo
mia națională ? Iar in ce 
privește apropierea de si
tuația din această unitate 
— mă refer la secția de 
fiole — nu e lipsit de sem
nificație că, deși e așezată 
doar la vreo trel-patru ki
lometri de sediul ministe
rului, pe aici n-au trecut, 
în ultimele șase luni, de
cît de două sau trei ori 
reprezentanții forului cen
tral de indrumare și con
trol. Și chiar atunci cind 
au trecut, totul a fost in 
fugă și fără nici un fel de 
urmări pozitive, DalDabile !

Comitetul de partid al 
sectorului 4 a luat nu de

mult o inițiativă de larg 
răsunet și cu bune rezul
tate : ținerea unor ședința 
de birou nemijlocit în în
treprinderi, ședințe în chip 
firesc soldate cu măsuri 
concrete și operative. L-am 
întrebat pe tovarășul Tra
ian Uță, secretarul comi
tetului de partid al Fabri
cii de articole de sticlărie 
București (și al Centralei 
de produse de sticlărie), de 
ce nu a urmat exemplul 
forului său de conducere 
in ce privește o mai mare 
apropiere a muncii politi
co-organiza tori ce și educa
tive de cerințele concrete 
ale realității de jos, din 
secții, mai ales de la sec
ția fiole. Mai precis : de 
ce, văzind situația existen
tă acolo, n-a organizat o 
plenară lărgită a comitetu
lui de partid cu o analiză 
aprofundată, chiar la fața 
locului, in secția unde sint 
atitea probleme nerezol
vate ? N-a știut ce să-mi 
răspundă. Analize au mai 
făcut, e drent, dar de la 
distanță, pe bază de situa
ții scriptice, și nu printr-un 
contact viu, direct, stimula
tiv cu oamenii din secție, 
în primul rind cu comu
niștii, și cu problemele lor 
reale.

— E necesar — ne-a 
spus tovarășul Cornel Ni- 
coda, primul secretar al 
comitetului de partid al 
sectorului 4, iar cuvintele 
sale le considerăm și o 
concluzie a anchetei noas
tre — ca birocrația să fie 
combătută nu numai in 
formele el de manifestare, 
„clasice"‘ sau „adaptate", 
ci mai ales in mentalitatea 
care o generează și care 
poartă un singur nume, 
indiferent în ce haină ar 
încerca să se travestească : 
fuga de răspundere.
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DECÎT SĂ REPARI 0 GREȘEALĂ
Un adevăr cu aîit mai important cu cit greșeala vizează

Numărul de autovehicule în circulație se va mări considerabil in 
viitorii ani ; potrivit unul studiu dc prognoză pentru București, indi
cele dc motorizare (numărul de autovehicule la o mie dc locuitori) 
va marca o creștere dc la 29 la mie — cit a fost in anul 1967, la 
155 la mie in anul 1980 și 205 la mie In anul 1985, valori compara
bile cu situația de astăzi din orașele europene cu trafic intens. Ase
menea sporuri ale numărului de autovehicule — nu numai in Capitală, 
ci in toate orașele țării — ridică cu acuitate necesitatea luării unor 
măsuri energice pcnlru apărarea mediului, măsuri care să asigure, 
in ultimă analiză, realizarea unor motoare cu o emisie redusă dc 
poluanți. întreținerea și exploatarea lor corespunzătoare. In scopul 
ri 'zba< rii. ac. «lor probleme, vineri, 6 aprilie, a avut loc (la soli
citarea Ministerului Transporturilor șl Telecomunicațiilor) o reuniune 
organizată dc către Comisia pentru combaterea poluării mediului 
din cadrul Academiei Republicii Socialiste România. Participarea la 
a.pastă analiză a unor factori de răspundere din ministerele intere
sate (Ministerul Industriei Construcțiilor dc Mașini Grele, Ministerul 
Industriei Chimice. Ministerul Sănătății. Ministerul de Interne, res
pectiv. Inspectoratul General al Miliției, ca și a unor reprezentanți al 
Consiliului popular al municipiului București) a permis dezbaterea, 
sub multiple aspecte, a problemelor de poluare, a unor situații speci
fice tării noastre, e'aborindu-se in final un olan concret dc măsuri 
1n vederea combaterii poluării mediului de către autovehicule.

Convorbire cu prol. dr. doc. Ing. GEORGE BÂRANESCU, 
președintele Comisiei pentru combaterea poluării mediului

— Dezbaterea respectivă — ne-a 
spus interlocutorul — a abordat mai 
multe probleme. In primul rind, sub
stanțele in cauză, geneza lor. condi
țiile care favorizează apariția poluan
ților, căile de combatere. Au fost 
apoi analizate probleme care decurg 
din concepția de construcție a motoa
relor (ca sursă dc poluare), aspecte 
privind întreținerea și reparația auto
vehiculelor si. in s’ «ii. probleme 
legate de exploatarea lor. 3i)-:.;,in- 
du-se cauzele care provoacă emisiile 
de poluanți și măsurile ce trebuie 
luate In scopul reducerii și preveni
rii acestora. Ministerul Sănătății a 
adus in discuție efectele asupra să
nătății populației ale poluanților 
emiși de autovehicule și concentra
țiile admisibile ale acestora, alil in 
mediu cit și la emisia lor prin eșa
pament Asemenea cercetări au Io>t 
făcute cu scopul de a se putea sta
bili limitele de nocivitate, pe baza 
unor criterii științifice, astfel incit 
controlul emisiei de poluanți de către 
autovehicule sâ sc poată efectua cit 
mal riguros. în acest sens. Inspecto
ratul General al Miliției a elaborat 
propuneri concrete, eficiente. Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor a evaluat implicațiile 
economice antrenate de combaterea 
poluanților In exploatarea auto
vehiculelor din parcul republi
can ; discuțiile in acest domeniu au 
arătat că aplicarea măsurilor de 
combatere a emisiilor poluante nu 
înseamnă numaj cheltuieli, ci și ob
ținerea de importante economii, 
pentru că existența emisiilor reduse 
presupune funcționarea motorului in 
condiții optime, deci, o creștere a 
economicității. Aplicarea măsurilor 
menite să diminueze emisiile po
luante la diferite regimuri de func
ționare ar duce la economii anuale 
dc 50-60 milioane Ici, care ar com
pensa in bună măsură cheltuielile 
făcute pentru înzestrarea tehnică ne
cesară intreținerii corespunzătoare a 
autovehiculelor.

asigurarea cerințelor de întreținere 
corespunzătoare a autovehiculelor. 
Ministerului Industriei Chimice il 
revine îndatorirea dc a realiza com
bustibili care să diminueze substan
țial emisiile poluante ale autovehi
culelor. La rindul său, Ministerul 
Comerțului Exterior nu ar mai tre
bui să importe autovehicule care 
au motoare cu aprindere prin seîn- 
i ie in doi, timpi — adevărate 
focare de poluare a aerului. In com
petența Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor intră aplicarea 
măsurilor privind îmbunătățirea în
treținerii și reparației autovehicule
lor din parcul național, obligativita
tea testării tehnice a motorului, 
dotarea unităților cu cele ne
cesare întreținerii corecte, instruirea 
temeinică a cadrelor și altele ; ma
joritatea acestor măsuri vizează, de 
fapt, pe toți cei care exploatează 
autovehiculele. Organizarea contro
lului emisiilor poluante, stabilirea și 
legiferarea normativelor in acest do
meniu, controlul respectării acestor 
norme, ca și efectuarea dc măsură
tori periodice ale concentrației de 
oxid de carbon, hidrocarburi, oxizi 
de azot și plumb in atmosfera stră
zilor cu trafic intens, in vederea di
rijării judicioase a traficului, sint 
acțiuni ce urmează să fie desfășu
rate de către M.T.T. și Ministerul 
de Interne.

ncccsltâțlle care se desprind din re
ducerea gradului de poluare ; fabri
carea dc aditivi antlpoluanți pentru 
combustibili ; promovarea cercetări
lor și construirea aparaturii necesare • 
controlului operațiilor dc reparații, 
întreținere și reglaj la motoarelo 
autovehiculelor. Soluționarea unor 
asemenea probleme va duce și la 
creșterea competitivității motoarelor, 
a autovehiculelor românești pe pie
țele externe.

Fapt este că exploatarea autovehi
culelor nu se mai poate face empi
ric. ci trebuie efectuată pe baze ști
ințifice. Concomitent cu stabilirea 
condițiilor optime de funcționare și 
ridicare a randamentului exploatării, 
este necesar să se acorde prioritatea 
cuvenită reducerii emisiei do po- 
luanți. Reținerile in această privință, 
argumentate pe criterii de falsă efi
ciență, sc impun depășite, deoarece 
eficiența economică nu mai poate fi 
azi evaluată fără a se lua in conside
rare corelația dintre activitatea în 
speță și mediu. Se știe că este mai 
ușor să previi, dccit să repari o gre
șeală. Și pentru a preveni trebuie 
grabnic acționat — înainte ca aerul 
să fie imbicsit de noxe, ca efectele 
poluării să 
lației.

• Colier pentru Iubit* mea i 
CENTRAL — 10; 12: 14: 16; 18; 20.
• Puterea șl Adevărul : LUMI
NA — 9; 12.30.
• Ucldeți oaia neagră : LUMINA
— 16: 18.30: 20.45.
• Țara sălbatică : SCALA — 8,30 
11: I3..79; 16; 18.30; 21. BUCUREȘTI
— S.3II; 11; 13.30; 16; 16.30; 21.
a Nici lin moment dc plictiseală : 
LUCEAFĂRUL — 8.45: 11; 13 30;
16: 18.30: 21. FESTIVAL — 8.45;
11.15; 13.30: 16; 16.30; 21.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
• Povestea pantofiorului de aur : 
DOINA — 11; 13: 15.
a Cu miinile curate : DOINA — 
17.15; 20.
• Cowboy: CAPITOL — 8.30: 11:
1.1.30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR — 
8.30; 11; 13,30: 16: 18,30; 21. EX
CELSIOR — 8,45: 11; 13.30; 16;
18.30; 21, MELODIA — 8.30; 11;
13.30; 16; 18.30: 21. MODERN — 
.........................* ' 18.30; 21.

VIITORUL

• Articolul 420 : VITAN — 10; 16.
• Salvarea : VITAN — 30.
a Maria Stuart : PACEA — 15,30; 
18; 20.30.
a Drum tn penumbră : RAHOVA 
— 15.30; 18; 20,15.
a Adio, arme I : FLOREASCA — 
18,30: )9.
a Săgeata căpitanului fon : PRO
GRESUL — 13.30; 18; 20,15.
a Vacanță la Roma : UNIREA — 
15.30; 18.
a Pescărușul : UNIREA — 20.15. 
a Moartea Regelui Negru : MUN
CA — 13.30; 18: 20.15.
• Marea evadare : COSMOS — 
15.30: 19.

teatre

dăuneze sănătății popu-

★

afirma că măsurile sta-Se poate 
bilite cu prilejul acestei reuniuni sint 
de natură să rezolve multiple pro
bleme in legătură cu combaterea 
energică a poluării mediului cu sub
stanțe nocive emise de autovehicule. 
Informind opinia publică asupra a- 
cesior măsuri, ziarul nostru își pro
pune să urmărească sistematic modul 
lor de aplicare, rezultatele practice 
obținute, impulsionând intervenția 
activă și fermă a ministerelor, a tutu
ror factorilor care au răspunderi in 
domeniul protejării 
jurător. combaterii 
ferei.

mediului incon- 
poluăril atmos-

Convorbire
Elena MANTU

realizata de

— în ce constau îndatoririle 
asumate de ministere in sco
pul combaterii poluării aerului 
de către autovehicule ?

— Programul de acțiune elaborat 
cuprinde o serie de măsuri pe care 
trebuie să le ia de urgență construc
torii de motoare ; o altă categorie de 
măsuri privesc întreținerea 
ploatarea (inclusiv *' 
combustibil adecvate 
tor șl anotimpului) ; 
s-au adoptat măsuri 
controlul respectării 
pentru combaterea poluării mediului. 
In cadrul măsurilor care țin de 
competența M.I.C.M.G.. se disting 
cele care vizează adoptarea, în fa
bricația motoarelor cu ardere internă 
pentru autovehicule, a acelor soluții 
constructive, funcționale și tehnolo
gice menite să reducă emisia de po
luanți ; acestea se referă în primul 
rind la carburatoare, la aparatura 
de injecție si de aprindere, la fabri
cația instalațiilor pentru asigurarea 
ventilației forțate a carterului, in ca
zul anumitor tipuri de motoare (in 
vederea montării acestora atit pe 
motoarele noi, cit și pe cele aflate 
acum in exploatare), la mărirea pro
ducției de piese de schimb pentru

și ex- 
problemele de 
tipului de mo
de asemenea, 
referitoare la 

reglementărilor

t
PROGRAMUL I

1.00 Gimnastica pentru toți.
8.10 Pentru sănătatea dv.
•^0 Cravatele roșii • „7 contra 

7“ — concurs interjudețean 
pentru pionieri și școlari 
• Film serial „Daktari".

t.M Viața satului.
11,00 Emisiune în limba maghiară.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Album duminical. Prezintă 

Momea Ghluță.
Un cuplu mereu tlnăr : P^adu 
Zaharescu șl Horia Serbă- 
nescu,

13.» Microrecital Olimpia Panciu.
11,18 Muzică, satiră șl —

Vasillca Tastaman, 
Tapalagă, Dumitru 
reanu.

13,» Refrene de ieri 61 de 
Doina Badea.

12.45 Antologia umorului cu Dem. 
Rădulescu.

IS,M Invincibilul Mighty Mouse.
13,57 Clntece vesele cu Sofia Vico- 

veanca.
14.00 Fotbal : Universitatea Cluj — 

A.S.A. Tg. Mureș (Divizia A).
15.45 Marele Premiu de steeple

chase. cursă hipică de galop 
cu obstacole fixe. Transmi
siune de la Liverpool.

16.00 Trei interprețl, trei melodii.
16.10 „Tăticul" după A. P. Cehov.
16,22 In exclusivitate pentru „Al

bumul duminical" : Marcel 
Amont — vedeta unul film 
muzical realizat de Jean 
Cristophe Averty.

16.34 ,.20 de milioane de flori** — 
reportaj.

16,44 Parada vedetelor de muzică 
ușoară primită din partea 
Televiziunii cehoslovace.

17,00 Jurnal de călătorie.

umor cu 
Stefan 
Rucâ-

ari cu

— Se elaborează, după dte 
țfim, un ..atlas al surselor 
de poluare". Cit de utilă 
este această lucrare In contex
tul aplicării măsurilor de care 
ați vorbit ?

— Denumirea de atlas ar putea da 
impresia că lucrarea respectivă ar fi 
statică. In realitate, atlasul surselor 
de poluare din țara noastră va fi un 
instrument de lucru care va permite 
cunoașterea situației in fiecare mo
ment, fiind gindit și realizat ca atare. 
Acesta a și început să fie elaborat 
pe secțiuni indepe.nden.te. analizin- 
du-se, pentru fiecare sursă, tehnolo
giile și cauzele care generează dife
ritele noxe, precum și măsurile de 
înlăturare a lor. Atlasul va fi distri
buit unităților productive vizate și 
forurilor de resort. Unitățile sint so
licitate să comunice orice modificare 
intervenită, fie in procesul de pro
ducție. fie in urma introducerii unor 
sisteme de combatere a noxelor, în 
vederea luării măsurilor ce se im
pun.

— Ce sarcini exprese revin 
cercetării științifice pentru 
combaterea produșilor poluării 
emiți de motoarele care echi
pează autovehiculele ?

— Trebuie să recunoaștem că în a- 
cest domeniu cercetarea științifică 
are încă multe de făcut. Pentru com
baterea poluării provocate de auto
vehiculele produse in țară se impun 
a fi cercetate probleme complexe ca, 
de pildă, construcția unor noi tipuri 
de motoare cu ardere internă, urmă- 
rindu-se reducerea emisiei de pro
duși poluanți : realizarea dc reactori 
pentru neutralizarea poluanților ; 
studierea combustibililor in vederea 
continuei lor ameliorări, în concor
danță cu evoluția motoarelor și cu

17,12 „Stele fără nume"... 
nume : Doina Moroșanu,
Elena Toma. Carmen Mure- 
șan, Elena Chlcan.

17,32 Trei tineri actori și un text 
de Teodor Mazllu.

17.40 CIntă pentru dumneavoastră 
Ridmila MlkiC.

17.50 „Hora de șoareci** de Tudor 
Arghezi In viziunea Iul Nell 
Cobar.

17.58 Ritmuri noi In operetă.
18.10 Film serial pentru tineret : 

..Tunelul timpului". Un nou 
serial științlfico-fantastlc rea
lizat de Irwin Allen, dețină
tor al Premiului .,Oscar". 
Primul episod : „Intîlnire cu 
trecutul".

19.00 Vetre folclorice : Comuna 
Straja — județul Suceava.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Săptămlna po

litică internă șl Internaționa
lă. în Imagini.

20.10 Avanpremieră.
20,15 Reportajul săptâmlnll : „Chi

puri. graiuri, pasiuni din 
Moldova Nouă".

20.30 Film artistic : „Locotenentul 
Bullitt**.

32.20 Olanda. Reportaj filmat de 
Iile Ciurescu șl Sergiu Stejar.

22.40 Telejurnal.
22.50 Duminica sportivă.

PROGRAMUL H
11,00 _ is.oo Concertul orchestrei 

simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu**. în pauză : 
reportajul „Viața muzicală în 
actualitate".

20.10 Eroi Îndrăgiți de copil : „Hup 
și Hop" — film dc animație ; 
producție a studiourilor ceho
slovace.

20.40 Caleidoscop -----
21.00 Teatrul liric TA'. --------------

din actele III șl IV ale operei 
„Nunta lui Figaro** de Mo
zart.

21.50 Telex tehnico-ști’nUfic.
22.10 Film serial : ..Mannix". Epi

sodul ..Născocire cu temei".

cultural-artistic.
Selecțlunl

&

r

. 16; 18,30: 21. 
8.30; 11; 13.30; 10;
• Fanfan la Tullpe :
— 10; 15.30: 18.
a lacov Bogomolov :
— 20.15.
a Pe aripile vtntului :

VIITORUL

• Pe aripile vtntului : SALA PA
LATULUI — 10 (seria do bilete — 
4474). 15 (seria de bilete — 4517). 
10.45 (seria de bilete — 4519), PA
TRIA — 10: 14,30; 19.15.
• Atentatul : FAVORIT — 10;
12 30; 15,30; 18: 30.30, GLORIA — 
8.45: 11.15; 13,30; 16: 18.30; 20.45.
• Marile vacanțe : FERENTARI 
— 15.30; 16.
• O anchetă dificilă : FEREN
TARI — 20.15. CIULEȘTI — 20.30.
• O floare și doi grădinari : 
CIULEȘTI — 10: 14.30; 17.3*1.
A Clovnii : ARTA — 15.30: 18;
20,13.
o Străzile orașului — 14: 16.30. 
Visuri de femeie — 18.30: 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Gcnovcva de Brabant : MOȘI
LOR — 10; 15,30.
o Grăsuna : MOȘILOR 
20,15.
• Organizația : GRTVITA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, VOL
GA — 9: 11.15; 13.30; 15.45; 13,15; 
20.30, FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30.
fi Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
NFRATIREA ÎNTRE POPOARE

— 15.30: 19.
a Copilul sălbatic : MIORIȚA — 
9: 11.15; 1S.30: 15.45; 18: 20,30.
• Fata care vinde flori : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20.30.
• Alfred cel Mare : AURORA — 
8.45; 11; 13,15; 15,30: 18; 20,30, TO
MIS — 9.30: 12; 15.30; 13: 20,30.
a Petrecerea : POPULAR —
15.30: 18.
a Logodnica frumosului dragon : 
POPULAR — 20,15.
e Pe poteca nețărmuritei iubiri ; 
TIMPURI NOI — 9—20.15 In con
tinuare.
o Zestrea : LIRA
20.15.
o Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : DACIA — 8.30; 11;
13,30: 16: 18.30; 20.45.
• Explozia : COTROCENI —
15,30; 1,1; 20,15.
a Drumul spre Vest : BUCEGI 
— 15,30; 18: 20,30. DRUMUL SĂRII 
— 15.30; 18: 20,15.

îs:

1848
(Urmare din pag. I)

• Opera Română : Travlata — 11. 
Frumoasa din pădurea adormită
— 19.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 10.30, Soarele Londrei —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 10.30. Zodia Taurului
— 15,30. Travesti — 20. (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri ți deficiențe in domeniul 
dragostei — 10.30. A doua față a 
medaliei — 15.30, Jocul de-a va
canța — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — io.3O. Nlcnlc — 15. Croi
torii cel mari din Valahia — 20. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lanclra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10. I.conce și Lena — 15. Joc «le 
pisici — 20. (sala, din str. Alex. 
Sabia) : Valentin și Valentina — 
ld; >0. Iubire pentru iubire — 15.
• Teatrul Mic : Simfonie pentru 
destinul meu — 10.30. După că
dere — 13. Dragostea noastră —
19.30.
• Teatrul• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună scara, domnule 
Wilde — 10. Adio, Charlie — 15.30, 
O. Memphis ! — 19,30, (sala Stu
dio) : Bărbați fără neveste — 16. 
Schimbul — 20.
• Teatrul Giuleștl : Răzbunarea
suflcurului — 10. Comedie cu
olteni — 15, Casa care a fugit pe 
ușă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 10, Nota zero 
la purtare — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
ctntec — 11, (sala din str. Aca
demiei) : Un băiat isteț și un rege 
nătăfleț — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu
lorile nemuririi — 11, Un Mazel- 
tov pe placul tuturor — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Aici este soarele meu — 
11, Vtnătoarea de vrăjitoare — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria !
— 11; 19,30,
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără voie
— 10, Dansul maimuțelor — 19,30.
• Ansamblul artistic ..RaDSodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Circul „București" : Frații Iul 
Flipper — 15; 17,30; 19,30.

Din nou pe ecrane:
„NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR"

kJ/;
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Drăgan. in distribuție : George Calborea- 
Ion Besolu, Mihai Boghiță, Dina

După Mihail Sadoveanu. Un film de Mircea
nu, Amza Peltea, Colea Răutu, Dem Rădulescu, ___ _______
Cocea, Ștefan Ciobotărașu, Ana Maria Nicolau, Ioana Drăgan, Ernest Maltei, Fiorin 

Piersic, Constantin Rauțchi, George Măruță, Toma Dimitriu, Fory Eterle

ie au pregătit terenul pentru ger
minarea rapidă a ideilor comunis
mului. ce se constitui» atunci ca 
teorie științifică. Puternicele tradi
ții democratice, bogata moștenire 
ideologică a lui 1848 au fost unul 
din factorii care aveau să contribuie 
la însușirea marxismului de către 
mișcarea noastră muncitorească 
incă'de la începtfturlle afirmării ei 
pe arena social-politică, fapt care 
a avut o influență hotârîtoare asu
pra călirii acesteia, asupra orien
tării ei pe calea luptei revoluționa
re consecvente.

în a< castă perspectivă, apare 
clar filiațiunea directă dintre miș
carea pașoptistă și lupta proleta
riatului român care, preluind în 
mîinlle sale steagul eliberării so
ciale și naționale, acțlonind ca 
forța socială cea mai Înaintată, 
consecvent revoluționară, a călăuzit 
poporul român nu numai la împli
nirea, dar la depășirea cu mult a 
celor mai înaripate visuri și aspi
rații ale înaintașilor. Apare astfel 
și mai limpede, ca adevăr funda
mental si de necontestat. îmbinarea 
organică a istorici mișcării munci
torești cu istoria < patriei, ca trup 
din trupul și singe din singele a- 
ccsteia.

E* ocînd memorabilele evenimen
te ale anului revoluționar 1848, 
drumul străbătut de poporul nos
tru in răstimpul trecut, găsim în
dreptățite temeiuri de mindrie pa
triotică, de încredere în forța po
porului român de a-și aduce la 
împlinire țelurile cele mai înalte, 
în capacitatea creatoare a națiunii, 
în rolul clasei muncitoare, în frun
te cu partidul ei politic, ca avan
gardă revoluționară a poporului, 
călăuza lui sigură pe drumul so
cialismului.

Avem astăzi satisfacția de a trăi 
într-o țară a cărei orînduire po
litică și socială se situează prinți e 
cele mai înaintate din lume ; o 
țară în care nu mai există ex
ploatarea omului de către om, în 
care au fost lichidate clasele ex
ploatatoare, orice inegalitate și 
asuprire de clasă ; o țară care și-a 
propus ca obiectiv realist să ajun
gă in scurt timp la nivelul țărilor 
avansate din punct de vedere eco
nomic. Tricolorul românesc, con
sacrat in zilele revoluției de la 
1548 ca drapel de stat, n-a fluturat 
niciodată mai falnic ca astăzi, cînd 
poartă stema Republicii socialiste, 
cînd este stindardul unui popor 
liber și unit, independent și su
veran, stăpîn unic și deplin al pă- 
mintului străbun, al destinelor și 
vieții sale noi.

Așa cum este bine cunoscut. Par-? 
tidul Comunist Român, ca și po
porul irrtreg. acordă glorioaselor 
tradiții revoluționare, patriotice cea 
mai înaltă prețuire ; aceasta iși va 
găsi expresie și in amplul program 
de manifestări politice, culturale 
si artistice consacrate aniversării 
revoluției <jin 1348. In principalele 
centre ale acțiunilor revoluționare 
- la Blaî — pe Cimpia Libertății, 
la Iași, Islaz, București, Craiova, 
Sf. Gheorghe, Lugoj, vor avea loc 
ample adunări populare ; de ase
menea, se vor organiza adunări 
festive în toate celelalte reședințe 
de județ. Pe Cîmpia Libertății de 
la Blaj va fi amenajat un parc cu 
o alee de busturi ale fruntașilor 
revoluționari. Semnificația istorică 
a revoluției va fi amplu evocată în 
cadrul unor sesiuni științifice. 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România, precum și mu
zeele de istoric din marile orașe ale 
țării vor deschide expoziții docu
mentare. Evenimentele de la 1843 
vor constitui tema unor lucrări 
științifice, literare, cinematografice 
și de artă etc.

Consemnînd evenimentul, alături 
de celelalte ziare și publicații, 
,,Scîr.teia“ îi va consacra un ciclu 
de articole, pagini speciale. cu- 
prinzînd documente ale vremii, 
evocări ale personalității conducă
torilor revoluției, extrase din 
scrieri ale lor — ilustrînd factorii 
determinant ai desfășurării revo
luției, forțele motrice și principa
lele el caracteristici, urmările ei 
asupra evoluției poporului român.

Așa cum partidul nostru a subli
mai <|e atitea ori, a prețui tradiți
ile glorioase ale luptei patriotice, 
revoluționare a poporului înseam
nă. odată cu omagiul adus, a face 
lotul pentru a le purta cu cinste 
mai departe, a dezvolta tn noile 
condiții opera înaintașilor, a des
prinde învățăminte din spiritul de 
sacrificiu al acestora pentru a în
rădăcina și mal puternic’conștiința 
înaltelor îndatoriri și răspunderi ce 
revin fiecăruia in marea ctitorie a 
socialismului și comunismului.

Tn condițiile actuale, cind în fața 
poporului nostru se află mărețul 
program elaborat de Congresul al 
X-lea ?i de Conferința Națională 
a partidului, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a 
duce mai departe glorioasele tradi
ții revoluționare ale trecutului în
seamnă pentru fiecare a-și consa
cra întreaga putere de muncă și 
inițiativă creatoare realizării aces
tui program, a concentra toate e- 
nergiLle națiunii pentru îndeplini
rea și depășirea planului pe acest 
an și realizarea Înainte de termen 
a cincinalului — premisa acceleră
rii ritmului de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei, a înaintării 
mai repede pe calea prosperității.

Revoluționarii din 1848 visau la 
o vreme oind poporul să-și fie 
,,domn sie însuși", cind — a?a cum 
scria marele patriot Nicolae Băl- 
cescu — „puterea statului șl dreptu
rile lui sâ fie in mina poporului 
întreg", cînd „oamenii adunați să 
îngrijească singuri de soarta lor, 
fără a-și pune stăpini pe cap. 
avind in lucrarea lor drept reguli 
dreptatea și drept țintă frățjn". 
Astăzi, cînd acest Înalt deziderat 
a devenit fapt, cînd toți cei 
ce muncesc sint adevârații 6ta- 
pini in stat, stâpinii avuției națio
nale, a duce mai departe tradițiile 
revoluționare înseamnă a întări și 
dezvolta democrația socialistă, a 
folosi din plin cadrul instituțional 
creat pentru perfecționarea conti
nuă a organizării și conducerii vie
ții sociale, astfel ca întreaga dezvol
tare a societății, activitatea din 
toate sferele să se caracterizeze 
printr-un Înalt dinamism, prin rit
muri accelerate de progres.

Galeria de portrete ale militan- 
ților revoluționari din toate timpu
rile — dc la vajnicii conducători 
ai răscoalelor țărănești și pină la 
luptătorii pașoptiști, și mai departe 
pină la eroii clasei muncitoare, la 
comuniștii care și-au jertfit viața 
pentru cauza libertății poporului — 
oferă neasemuite pilde de trăsături 
morale superioare, de abnegație și 
detotament neclintit față de inte
resele poporului și ale patriei. A 
fi demn în noile condiții de aceste 
tradiții înseamnă a milita pentru 
creșterea continuă a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, pen
tru însușirea și generalizarea in 
viața întregii societăți a înaltelor 
trăsături ale eticii și echității so
cialiste. înseamnă a fi exemplu de 
atitudine înaintată și de înțelegere 
a necesităților mersului înainte, a 
cerințelor și imperativelor progre
sului economic și social, a asigura 
întotdeauna și in orice împreju
rarea primatul intereselor majore 
ale societății.- a face totul pentru 
triumful cauzei socialismului.

Pentru întregul nostru popor este 
un temei de nemărginită Încredere 
în viitor faptul că în fruntea 6a 
pășește, mai puternic și mai unit 
ca oricind, Partidul Comunist Ro
mân, exponent credincios al inte
reselor sale supreme, înarmat cu 
concepția științifică despre lume și 
viață, cu un program amplu și o 
linie politică clară, cu o verifica
tă capacitate de a conduce neabă
tut țara pe calea progresului și ci
vilizației, spre edificarea comunis
mului pe pămintul României.

însuflețit de glorioasele tradiții 
revoluționare, ca și de marile cu
ceriri ale prezentului, de perspec
tivele luminoase ce i se deschid 
înainte. poporul român pășește 
ferm spre acest țel, hotârit să nu 
precupețească nimic, să facă totul 
pentru a transpune in viață politi
ca partidului, spre binele său și 
spre gloria șl strălucirea patriei 
socialiste. '

adnotări • adnotări • adnotări •adnotări •adnotări • adnotăH
Critica măruntă

semnul diletantis- 
$i al improvizației 
cea mai mare parte

Sub 
mului 
stă in . .. ... . ... , .
volumul lui Virgil Cuțitaru 
Cărți și idei (Editura JU
NIMEA), însăilare de stu
dii tehniciste și recenzii a- 
noste, in absența unui 
punct de vedere critic. Ti
tlul sugerează intenția de a 
formula citeva idei — care 
sint ideile e greu de pre
cizat citind cartea — por- 
nindu-se de la un număr 
de volume. In sumar figu
rează Eminescu și Stelian 
Baboi, Tudor Vianu și Con
stantin Nonea, Nicolae La- 
biș și Ion Puha, Maria Ba- 
nuș și Georgeta Sauciuc, 
Ion Brad și Dumitru Gri
goraș etc., etc., incit cu 
greu am putea ști ce sca
ră a valorilor are tinărul 
critic, sistemul său refe
rențial, cită sensibilitate se 
poate bănui in spatele unor 
considerații despre difton
gii suitori și coboritori, eu
fonia rimei, vocallsmul și 
consonantismul poetic, pla
nul orizontal și vertical al 
cutărei poezii. Preferința 
lui Virgil Cuțitaru pare a 
fi critica fonetică (de un
de și excesul de analize 
de acest gen) însă ambiții
le sint mult mai mari, ne
susținute, din păcate, de 
capacitatea de a proiecta 
întotdeauna social, psiholo
gic, filozofic și estetic ope
ra artistică,

In prima secțiune a căr
ții. ocupindu-se de Emi- 
riescu, autorul repetă. cu 
mijloace modeste, pe D. 
Caracostea sau contraface 
spiritul lui G. Câlinescu, 
pe care — inscriîndu-se 
unei mode jenante — il 
admonestează pentru „ru
perea, în contextul prozei 
eminesciene, a conținutului 
de forma lui de manifes
tare**. Vocabularul discur
sului critic e sărac, minat 
de dezarmante platitudini :

„Povestea iubirii dintre le- 
ronin și Cczara NE PUNE 
LA DISPOZIȚIE VEȘTI (!) 
din traiul monahilor** (v. 
Proza literară a lui Emines- 
cu). Semnalăm. în trea
căt. și o eroare de informa
ție : versul arghezian „Lo
godnică de-a pururi, soție 
niciodată" nu e din Osemin
te pierdute, cum se preci
zează la p. 27, ci din poe
ma Cîntare.

Mult mai vulnerabile în
să ni s-au părut celelalte 
două secțiuni ale volumu
lui unde Virgil Cuțitaru 
practică o critică măruntă 
și nu una de recunoaștere 
și ierarhizare a valorilor. 
Scriitorii sint uniformizați 
prin egalitate de tratament. 
Adoptind același regim cri
tic autorilor semnificativi 
și nesemnificativi din 
punct de vedere valoric, 
autorul refuză criticii foile- 
tonistice posibilitatea de a 
deveni miine istorie litera
ră. Virgil Cuțitaru își ale
ge un „repertoriu" 
tul intimplător, 
despre oricine 
..Personajele 
P.aboi Idbesc definitiv 
mortal. S-ar părea că mo
tivul pasional al cuplului, 
penduiind intre puritate șl 
dezechilibru, nu-și mai gă
sește împăcare decit la re
nunțări epuizante, situate 
ori in vecinătatea imediată 
a morții (pentru bărbat), 
ori in dăruirile ocazionale, 
lipsite dc bucurie, dezo
lante (pentru femei)**. Re
cenziile abundă, nu o dată, 
in cazuri de viciere a ju
decății de valoare : „Cal- 
mitatea echilibrat clasică a 
nostalgiei lui Bogdan Sire- 
teanu, erotismul voalat al 
lui Dumitru Grigoraș, isto
rismul retoric al lui Mihai 
Lucan, calvarul biblic al 
lui Ion Ilurjui, duioșia voa
lat sugestivă a Georgelel 
Sauciuc, patetica voluptate

cu to- 
scriind 
orice : 

Slelian
51

a concretului la Georgeta 
Eftimie, explozia intelectu
ală a lui Claudiu Paradais, 
blestemul sensual Ia Elena 
Podoleanu și dezlegările 
faustiene desprinse din po
ezia Iul Eugen Agrlgo- 
roale (!) constituie, de ase
menea, o elocventă gamă 
de direcții, sensuri și con
cepte pe care-șl arborează 
emoțiile autorii citați" — 
autori asupra cărora o mai 
mare modestie apreciativă, 
era mai mult decît necesa
ră, scrierile lor de pină a- 
cum nejustificînd atîta ri
sipă de cuvinte mari..

Ar mai fi de observat 
lipsa de unitate a volumu
lui, comentariul întîmplă- 
tor și nu îndeajuns de 
funcțional, insuficienta În
temeiere a judecății de va
loare și de situare, com- 
promițlnd astfel însăși ra
țiunea publicării unor vo-

lume de critică literară. 
Un critic adevărat selec
tează dintr-un număr im
presionant de titluri numai 
pe acelea care ființează o 
literatură, atent permanent 
la formularea unei judecăți 
de valoare. „A te plimba la 
întimplare șl nepăsător 
prin operă — observă Adri
an Marino — a face o con
semnare ici, un elogiu oa
recare . colo și o paranteză 
dincolo înseamnă a avea 
despre literatură și critică 
o concepție foarte divagan- 
tă, diletantă și meșteșugă
rească". Autorul volumului 
„Cărți și idei" se arată 
imperturbabil la un aseme
nea judicios punct de vede
re. Ca de altfel și alți cri
tici grăbiți să-și vadă nu
mele tipărit pe coperta 
unei cărți.

George G1EESCU

Un exemplu pentru
toate

glorios, pentru luminozita
tea tonifiantă a prezentu
lui și a progresului, pentru 
dragostea curată, pentru 
sentimentul prieteniei no
bile, fără de care nu este 
posibilă conviețuirea în so
cietate. Muzica însoțește și 
activitățile sportive, atit de 
folositoare pentru a avea o 
minte sănătoasă intr-un 
trup sănătos. Nu se poate 
concepe un tineret care 
să-și dedice timpul liber 
numai distracțiilor ieftine.

Ne bucurăm că în cadrul 
marilor festivaluri republi
cane, numeroși tineri s-au 
evidențiat și sîntem con-

vinși că ei vor fi maeștrii 
de miine ai artei sonore ro
mânești. Cu atit mai mult, 
nu numai în conservatoare 
se cere o răspindire convin
gătoare a muzicii in rindu- 
rile tineretului, ci și în toa
te școlile, indiferent de 
specific.

In ceea ce privește mu
zica, școala rămine institu
ția majoră, cu un rol ho- 
tăritor. Sau cum spunea un 
clasic al muzicii noastre — 
Dumitru G. Kiriac : „Soar
ta muzicii în școală se ho
tărăște" !

Dorn POPOV1C1

Reclama cărții

Ultimul concert al valo
rosului cor al liceului Mi
hai Viteazul — ansamblu 
distins cu premiul I la 
Concursul național al coru
rilor școlare (1969 și 1972) 
-- a constituit un prilej de 
a aprecia munca intensă, 
fina muzicalitate și simțul 
stilului — calități aprecia
bile ale tinerilor artiști. 
Sub conducerea competentă 
a profesoarei Valeria Nica- 
Chlriță, elevii au tălmăcit 
cu fior poetic șl cu o puri
tate timbrală, specifică ti
nereții lor avîntate, un 
program bogat de muzică 
românească, culminind apoi 
cu monumentala Fantezie 
in do major, op. 80. de 
Ludwig van Beethoven.

Interpreții, identificați cu 
ceea ce numim intonație 
expresivă, precizie ritmică, 
simț armonico-polifonic. au

demonstrat că muzica tre
buie să constituie o per
manență In educația tutu
ror tinerilor călăuziți de 
idealurile nobile ale timpu
lui nostru.

Acest liceu, prin activi
tatea sa bogată, poate șl 
trebuie să constituie o pil
dă pentru toate liceele din 
țara noastră. Aici se inter
pretează înțelept noțiunea 
dc destindere — fără a se 
exclude divertismentul atit 
de necesar tinerilor — in- 
locuindu-se cu succes o 
muncă cu altă muncă, iar 
in această privință exem
plul lui George Enescu ră- 
mîne viu.

Muzica sădește in tineri 
o nestăvilită dragoste 
pentru frumusețile ță
rii, pentru trecutul ei

Datoare multă vreme 
unei activități rutiniere, re
clama cărții face de cîtva 
timp susținute eforturi 
pentru a se apropia de ceea 
ce numim un mod eficace 
și atractiv de popularizare 
ingenioasă a ’
editoriale. Am ________
și cu alte prilejuri străda
niile și, mai ales, reușitele 
acestor preocupări însă ni 
se pare că prin apariția 
„CARNETULUI EDITORI
AL" al Editurii „UNI
VERS". perioada ianuarie- 
iunie 1973, ne aflăm in fața 
unei modalități moderne, 
superior realizate, de popu
larizare științifică, deosebit 
de convingătoare a fondu
lui de lucrări ce au apărut 
sau urmează să apară in 
această editură. Intr-o în
grijită prezentare grafică, 
editorii informează siste
matic. in capitole rezervate 
poeziei, prozei, teatrului și 
criticii, asupra • lucrărilor 
ce vor apărea in această 
perioadă. Se trece de la ve
chile pliante cu obișnuitele 
înșiruiri de autori și titluri 
la o prezentare mai amplă, 
sintetică, fie prin interme
diul unor critici români a-

producțiilor
consemnat

preciați, care prezintă suc
cint unele din cărțile ce 
vor_ apărea )a această edi
tură, date asupra autorului 
și contextului social al 
epocii, fie prin transcrierea 
directă, in traducere româ
nească, a unor fragmente 
din operă. Imaginea este 
întregită prin prezentarea 
a numeroase fotografii, lu
crări de artă, portrete, fac
simile, autografe, lămurind 
și completînd celelalte ele
mente ale prezentării.

Adevărat compendiu li
terar, carnetul editurii „U- 
nivers" pune la dispoziția 
cititorilor săi un material 
de mare utilitate informa
tivă și, nu numai atit, o 
lucrare care va contribui și 
mai mult la difuzarea căr
ților tipărite aici, la spori
rea prestigiului editurii, 
începutul remarcabil rea
lizat aici merită să fie ur
mat și de alte edituri. 
Sperăm că apariția unor 
asemenea „carnete editoria- 
le“ pentru perioada iulie- 
decembrie se va face in 
iunie, pentru a fi un ade
vărat ghid pentru cititori.

E. VAS1LESCU
. 7
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială 

a președintelui Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed Nimeiri,

in Republica Socialistă România

Excelenței Sale Domnul PIERRE MESSMER 
Prim-miHMfru *t Republicii Franceze

HOTEL MATIGNON — PARIS
Cu ocazia reinvest Irii Excelenței Voastre în funcția d« prlm-mlnistru 

•1 Republicii Franceze. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez sin
cerele mele felicitări, precum șl cele mal bune urări de sănătate |1 de 
succes în îndeplinirea importantelor sarcini care vă revin.

La Invitați* președintelui Con- 
•Uiuhil de Stat *1 R< publici So- 
caJiste România, Nicolae Ceaușescu, 
fi a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președ.ntele Republicii Democra
tice Sudan, general-malor Gaafar 
Mohammed Nimeiri, împreună cu 
•oți*, doamna Buseina Nimeiri, 
a efectuat o vizită oficială in Re
publica Socialistă România. Intr* 
2 si 6 aprilie 1973.

Președintele Republicii Demo
cratice Sudan a vizitat. Împreună 
cu personalitățile care l-au însoțit, 
obiective industriale, agricole și 
social-cultural© din București. Bra
șov Si Ploiești.

In timpul vizitei tn România, 
riimații oaspeți sudanezi s-au 
bucurat de o primire călduroasă 
și prietenească, expresie a senti
mentelor de prețuire ce le nutresc 
reciproc popoarele român fi su-

^reședintele Consiliului de Stat 
al Re public-, i Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Democratice Sudan, ge
neral-mai or Gaafar Mohammed '
Nimeiri, au avut convorbiri la care 
au participat,

din partea română : ITi« Verdeț. 
pr:m-v.cepre?edinte al Consiliului 
de Miniștri, Ion Pâțan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Stâfescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Geor
ge Macovescu. ministrul afacerilor 
externe. Bujor Almâșan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, Va- 
sile Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
și Florian Stoica, ambasadorul 
României la Khartum ;

din partea sudaneză : Mansour 
Khalid, ministrul afacerilor exter
ne, Ibrahim Moneim Mansour, mi
nistrul economiei naționale, Izz El 
D:en El Sayed, membru al Birou
lui Politic al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, Abu Bakr Osman Mo
hamed Salih, secretar general la 
președinția republicii. Bona Mal- 
wal, adjunct al ministrului infor
mațiilor și culturii, Gamal Moha
med Ahmed, ambasador in M.A.E. 
al Republicii Democratice Sudan, 
general de brigadă Omar Moham
med El Tayeb. Gindeel Ibrahim 
Gindeel, adjunct al secretarului 
general pentru problemele cabine
tului. Tag Elsir Mohamed Abbas, 
însărcinatul cu afaceri ad-intenm 
al Republicii Democratice Sudan 
la București.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială și prietenească, cei doi pre
ședinți s-au informat reciproc asu
pra preocupărilor actuale ale celor 
două țâri și au procedat la un larg 
schimb de vederi privind dezvol
tarea relațiilor bilaterale, precum 
și unele probleme internațional* 
ce interes comun.

Partea română a luat notă cu 
satisfacție de eforturile revoluției 
sudaneze in rezolvarea pe cale 
pașnică a uneia din cele mai im
portante probleme, printr-un dia
log constructiv care a dus la în
cheierea acordului de la Addis 
Abeba din martie 1972. Acest acord 
a restabilit unitatea națională a 
Sudanului și a dovedit că Africa 
poate să soluționeze problemele 
ssle de acest fel, de sine stătător, 
și sâ contribuie la cauza păcii in 
Africa și in Întreaga lume.

Cei doi șefi de stat au constatat 
cu deplină satisfacție că relațiile 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică Sudan 
se întăresc și se dezvoltă continuu.

Ambele părți au subliniat im
portanța deosebită pe care a avut-o 
pentru dezvoltarea relațiilor româ- 
no-sudaneze, precum și a relații
lor României cu celelaite țări ale 
continentului african, vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. in Sudan și 
alte șapte țări africane in primă
vara anului 1972, expresie a soli
darității poporului român cu toate 
popoarele angajate in lupta pentru 
apararea și consolidarea indepen
denței împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru progres, securitate și 
pace in lume.

Cele două părți au subliniat, de 
asemenea. importanța deosebită 
pentru relațiile bilaterale a vizitei 
președintelui Gaafar Mohammed 
Nimeiri in România și au expri
mat hotărirea lor comună de a 
continua și in viitor contactele și 
convorbirile la nivel Înalt, avind 
ferma convingere că acestea co
respund interesu’ui celor două țări 
șl popoare, păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Dlnd expresie aspirațiilor d* 
pace și înțelegere ce animă po
poarele român șl sudanez și do
rind sâ dezvolte relațiile de prie
tenie, colaborare și înțelegere in
tre cele două țări, președintei* 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicola* 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Democratice Sudan. Gaafar 
Mohammed Nimeiri, au semnai 
Declarația solemnă oomună a Re
publicii Socialiste România șl Re
publicii Democratice Sudan.

Cei doi președinți au evidențiat 
posibilitățile existente pentru dez
voltarea legăturilor economice bi
laterale și au convenit să se între
prindă noi măsuri pentru concre
tizarea prevederilor acordului eco
nomic Încheiat in 1972 șl să se ex
tindă colaborarea șl la alte dome
nii de intere» reciproc.

Experții celor două părți au 
purtat discuții cu privire la pro
bleme de cooperare In diverse do
menii de interes reciproc. S-a 
convenit asupra înființării unei so
cietăți mixte pentru prospretarta, 
explorarea și exploatarea gazelor 
naturale șl a țițeiului, precum și 
a unei societăți mixte pentru pu
nerea in valoare a potențialului a- 
gricu’turil Sudanului.

Apreciind importanța schimbu
rilor de valori spirituale pentru 
mai buna cunoaștere și apropiere 
intre cele două țări și popoare, 
părțile au subliniat hotărirea re
ciprocă de a dezvolta in continuare 

schimburile de delegații, de ex
periență și dc Informații intre or
ganizațiile politice și de masă șl 
colaborarea In domeniile învâțâmin- 
tului, formării de cadre, presei, ra- 
dioteleviziunii, cinematografiei și 
sportului.

în timpul vizitei au fost sem
nate :

1. Protocolul privind aplicarea 
Acordului de cooperare economică 
fi tehnică încheiat la 1 aprilie 1972 
Intre guvernul Republicii Socialis
te România fl guvernul Republi
cii Democratice Sudan ;

2. Convenția consulară ;
3. Programul privind aplicarea 

■cordului de schimburi culturale 
pe anii 1973 și 1974.

Procedind la un larg schimb de 
vederi cu privire la situația inter
națională actuală, cei doi președinți 
au apreciat că trăsătura de bază a 
evoluției politice pe arena mon
dială este tendința spre intensifi
carea colaborării dintre state, afir
marea tot mai puternică a voin
ței popoarelor de a asigura destin
derea și pacea, de a promova pe 
scară largă metoda tratativelor, ca 
mijloc de soluționare a problemelor 
litigioase.

Ei au scos tn evidență creștere* 
rolului și influenței forțelor păcii, 
democrației și progresului in lumea 
contemporană și au subliniat nece
sitatea de a se acționa cu perse
verență in direcția întăririi unită
ții frontului antiimperialist ca fac
tor esențial pentru triumful lup
tei împotriva politicii imperialiste 
de dominație și dictat, de amestec 
In treburile interne ale statelor, 
pentru asigurarea respectării drep
tului popoarelor de a decide de 
sine riâtător asupra căii de dezvol
tare economică și socială.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că in relațiile internațio
nale se manifestă tot mai evident 
voința popoarelor, a tuturor țări
lor, indiferent de mărimea și po
tențialul lor, de a participa activ, 
nemijlocit, la examinarea și solu
ționarea problemelor care privesc 
soarta păcii și civilizației umane. 
Ele au subliniat rolul și contribu
ția pe care țările mici șl mijlocii 
o aduc la instaurarea unui cli
mat de pace și securitate în lume, 
la dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare intre toate na
țiunile.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele G»afar Mohammed 
Nimeiri au reliefat necesitatea in
staurării unor relații noi intre sta
te, bazate pe respectarea și apli
carea strictă a principiilor univer
sal valabile ale dreptului Interna
țional : independența și suverani
tatea națională, egalitatea in drep
turi și avantajul reciproc, neames
tecul in treburile interne ale altor 
state, nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței, in
tegritatea teritorială și inviolabi
litatea frontierelor. reglementa
rea problemelor litigioase dintre 
state exclusiv prin mijloace paș
nice. Cei doi președinți și-au ex
primat hotărirea de a acționa în 
mod consecvent pentru a se asi
gura respectarea in relațiile inter
naționale a dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, de a-și decide liber calea 
dezvoltării, fără nici un amestec 
din afară.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
lichidarea definitivă a colonialis
mului și neocolonialismului con
stituie una din sarcinile cele mai 
importante șl mai urgente ale 
lumii contemporane. Ei au 
subliniat necesitatea aplicării
nelntirziate a prevederilor Decla
rației O.N.U. cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoa
relor coloniale și a rezoluțiilor re
feritoare la decolonizare și apart
heid șl au exprimat hotărirea ță
rilor lor de a acorda, în continuare, 
sprijin material, politic și diploma
tic mișcărilor de eliberare din 
toate teritoriile aflate sub domi
nație colonială, apartheid și oricare 
altă formă de discriminare rasială, 
pentru cucerire* de către aceste 
popoare a independenței naționale. 
Cei doi președinți au apreciat ca 
deosebit de pozitiv faptul că. la se
siunea s* din toamna anului tre
cut, Adunarea Generală a O.N.U. 
a recunoscut mișcările de eliberare 
națională din teritoriile aflate sub 
dominație portugheză drept singu
rele reprezentante legitime ale po- 
poarelor respective, reafirmind 
dreptul inalienabil al acestor po
poare și al tuturor celorlalte po
poare aflate sub dominație colo
nială la autoapărare și indepen
dență.

Cele două părți au reafirmat so
lidaritate* militantă a Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Democratice Sudan cu lupta popoa
relor din Africa și alte regiuni ala 
lumii pentru apărarea și consoli
darea independenței lor economice 
și sociale, pentru înfăptuirea nă
zuințelor lor vitale. Ele au eviden
țiat rolul tot mai important al sta
telor africane in abordarea și solu
ționarea problemelor majore ale 
contemporaneității, în lupt* Împo
triva politicii d? dominație impe
rialistă, colonialistă șî neocolonia- 
listâ. în acest context au evocat 
contribuția pozitivă a Organizației 
Unității Africane.

Ce! doi președinți au relevat că 
Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Sudan, ca 
țări in curs de dezvoltare, consi
deră că reducerea șl lichidare* de
calajelor dintre țările In curs de 
dezvoltare șl cele economic a van
ei-te reprezintă o problemă de Im
portanță majoră, a cărei rezolvare 
corespunzătoare este de Interes 
fundamental pentru Întărire* păcii 
șl securității internaționale, pentru 
asigurarea progresului Întregii o- 
menirl. El au exprimat convingerea 
că pentru combaterea fenomenului 
subdezvoltării economice sint ne
cesare eforturi susținute din partea 
fiecărei țări de a pune In valoare 
— conform voinței și intereselor 
sale vitale — bogățiile naturale si 
resursele umane de care dispune, 
sprijinul material al țărilor dezvol
tate, precum și realizarea unei 

largi cooperări internaționale, prin 
înlăturarea oricăror piedici și dis
criminări care grevează relațiile 
economice Interstatale și afectează 
In special economia țârilor |n curs 
de dezvoltare. Cel doi șefi de stat 
au subliniat necesitatea respectării 
neabătute a dreptului suveran al 
fiecărui stai de * dispune, in mod 
liber, de bogățiile natural© șl de 
toate celelalte resurse conform in
tereselor ©ale, precum șl a dreotu- 
lui țârilor in cur* de dezvoltare de 
a avea acces nestingherit la cuceri
rile științei și tehnologiei moderne, 
de a participa. In condiții de ega
litate, 1* examinarea șj reglemen
tarea problemelor economice șl mo- 
netare Internaționale.

Părțile au subliniat, de aseme
nea, necesitate* creșterii rolului 
O.N.U. în aplicarea programelor 
complexe prevăzute In cadrul stra
tegiei internaționale a celui de-al 
doilea deceniu pentru dezvoltare, 
lărgirea și diversificarea programe
lor de cooperare tehnică și a altor 
programe de asistență tehnică, pre
cum si intensificarea sprijinului a- 
cordat tuturor țârilor în curs de 
dezvoltare, indiferent de orândui
rea lor socială sau zona geografică 
din care fac parte.

Cu privire la situația din Europa, 
cei doi președinți au salutat pro
gresele realizate în pregătirea u- 
nci conferințe generai europene și 
au fost de acord că realizarea pă
cii și securității, precum și extin
derea cooperării pe acest conti
nent vor exercita o influență po
zitivă asupr* păcii și securității in 
lume, vor contribui la promovarea 
unei colaborări fructuoase pe plan 
internațional.

Salutind cu deosebită satisfacție 
încheierea acordului de Încetare a 
războiului și restabilire a păcii în 
Vietnam, precum și semnarea acor
dului de restabilire a păcii șl înțe
legere națională in Laos, cei doi 
președinți au exprimat speranța că 
acordurile realizate vor crea con
diții pentru instaurarea unei păci 
trainice in această parte a lumii, 
astfel ca popoarele din Indochina 
sâ-și poată consacra forțele pentru 
dezvoltarea lor economică și so
cială, să-și poată soluționa proble
mele corespunzător voinței și hotă- 
ririi lor, fără nici un amestec din 
afară.

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat profunda îngrijorare față de 
perpetuarea situației de încordare 
din Orientul Apropiat, care repre
zintă o amenințare Ia adresa păcii4 
și securității internaționale și s-au 
pronunțat cu hotărire pentru solu
ționarea grabnică a conflictului pe 
cale politică, in spiritul și pe baza 
Rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967, care prevede 
retragerea trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, in confor
mitate cu principiul inadmisibilită- 
ții dobindirii de teritorii prin forță, 
asigurarea suveranității și integri
tății teritoriale ale fiecărui stat din 
regiune și rezolvarea problemei po
porului palcstinean in conformitate 
cu interesele sale naționale, cu 
dreptul internațional și cu dreptul 
inerent al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta.

Cei doi președinți au apreciat că 
pentru asigurarea unei păci trainice 
pn intreaga lume este imperios ne
cesar de a se acționa cu hotărire 
pentru incetarea cursei înarmărilor, 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale și, in primul rind, a dezarmării 
nucleare. Ei au reafirmat sprijinul 
țărilor lor pentru inițierea unor 
măsuri concrete vizînd dezangaja
rea militară, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state, desființarea bazelor militar© 
străine. a blocurilor militare, 
crearea de zone denuclcarizate, de 
pace și cooperare in diferite părți 
ale lumii. Realizarea acestor mă
suri ar avea efecte binefăcătoare 
asupra întregii comunități interna
ționale și ar permite dirijarea unei 
părți Însemnate din fondurile ce se 
cheltuiesc in prezent pentru cursa 
Înarmărilor către construcția paș
nică. ridicarea nivelului de viață al 
popoarelor, combaterea fenomenu
lui subdezvoltării economice și so
luționarea altor probleme de care 
depinde mersul înainte al civiliza
ției umane.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
importanța pe care Republica So
cialistă Romania și Republica De
mocratică Sudan o acordă creșterii 
rolului O.N.U. în rezolvarea pro
blemelor internaționale in interesul 
popoarelor, apărarea principiilor 
dreptului internațional, crearea 
unul climat de deplină securitate 
in lume. Ei au declarat că este in 
interesul profund al tuturor po
poarelor ca Organizația Națiunilor 
Unite, celelalte organizații și or
ganisme internaționale să acționeze 
cu mai multă eficacitate pentru 
promovarea colaborării și Înțelege
rii intre națiuni, împotriva oricăror 
acte de încălcare a dreptului Inter
național, de ingerințe și imixtiuni 
in treburile altor popoare, pentru 
înlăturarea surselor de conflicte și 
războaie din lume. Cele două părți 
și-au exprimat hotărirea de a ac
ționa. unindu-șl eforturile cu cele 
ale altor state, in vederea creșterii 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite în viața internațională, așa 
cum preconizează rezoluția inițiată 
de România și adoptată prin con
sens general la ultima sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

în timpul convorbirilor, cele două 
părți au căzut de acord să dezvolte 
in continuare relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea 
Socialistă Sudaneză, precum și In
tre organizații de masă și obștești, 
in vederea consolidării și extinderii 
raporturilor prietenești dintre cele 
două state și popoare. In folosul 
luptei unite împotriva imperialis
mului, pentru pace, prietenie șl 
cooperare Intre toate popoarele.

Cele două părți au exprimat con
vingerea că schimbul de vizite 
efectuat intre șefii celor două stare 
și convorbirile purtate cu aeeste 
prilejuri reprezintă o contribuție 
de seamă la adincirea cunoașterii 
reciproce, la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări și popoare, precum 
și la înțelegerea și cooperarea in
ternațională.

INTILNIRE LA C.C. AL P.C.R.
Simbătft dimineața, la sediul C.C. 

*1 P.C.R. a avut loc o inlilnlre între 
tovarășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, socrctar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasillu, adjunct 
de șef de secție la C.C. ni P.C.R., cu 
delegația Partidului Comunist din Sri 
Lanka, condusă de H. G. S. Ratna- 
weera, membru al Biroului Politic, 
prim-adjunct al secretarului general 
al partidului, redactor-șef al ziarului 
„Athta", care, la invitația C.C. nl 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
•chimb de informații In legătură cu

■SIRIIl APĂRĂRII Al O.R.S.S. VA IACI 0 VIZIIA OfICiAlA 
DE PRIETENIE IN REPOBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

La invitația ministrului apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, general de armată Ion Ic
nită. in a doua jumătate a lunii 
aprilie a.c., ministrul apărării al

Plecarea unei delegații economice guvernamentale române
în Republica

Slmbătă a plecat în Republica A- 
frica Centrală o delegație economică 
guvernamentală condusă de Bujor 
Almășan. ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, președintele părții 
române in Comisia mixtă de coope
rare economică și tehnică romăno- 
centrafricană. pentru a participa la

Consfătuirea pe fără 
a viticultorilor

Ieri s-au desfășurat la Ploiești lu
crările consfătuirii De tară a viticul
torilor, la care au participat specia
liști din unitățile de producție. de 
la direcțiile agricole șl întreprinderi
le județene ale viei și vinului, cer
cetători din stațiunile experimentale, 

,oameni de știință, cadre didactice din 
Thvățăinîntul superior, reprezentanți 
ai organelor centrale, de specialita
te.' Au luat parte tovarășii Ion Ca- 
trinescu, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., 
Ion Ceaușescu, adjunct al ministru
lui agriculturii, industriei alimen
tare și apelor. Cu acest prilej a fost 
analizată situația actuală a viticultu
rii in țara noastră și au fost adoptate 
măsuri menite să asigure creșterea 
producției de struguri prin concen
trarea și specializarea producției pe 
podgorii și centre viticole, extinderea 
mecanizării lucrărilor de întreținere, 
consolidarea plantațiilor de vit ti
nere. creșterea potențialului de ro
dire la viile pe rod și modernizarea 
tehnologiilor de cultură in planta
țiile clasice, generalizarea acordului 
global in cooperativele agricole. în 
cadrul consfătuirii s-a subliniat că 
este necesar ca acum toate lucrări
le in viticultură să fie executate 
exemplar. în fiecare unitate agri
colă.

vremea
Ieri in țară: Vremea s-a menți

nut călduroasă, cu cerul variabil. în 
cursul după-amiezii, in zonele mun
toase și in regiunile sudice ale țârii 
s-au produs innorări accentuate, 
iar pe alocuri au căzut averse de 
ploaie Însoțite de descărcări electri
ce. Vintul a suflat slab, pină la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila intre 10 grade la Sulina și 
20 grade la Tg. Jiu, Iași, Botoșani 
și Riuseni. în București : Vremea
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FOTBAL: Astăzi în divizia AReușitele unui concurs popular 

studențesc
în organizarea catedrei de educa

ție fizică a Universității București, 
ieri după amiază a avut loc un con
curs popular de atletism, la care au 
participat peste 1 800 de studenți, re
prezentând 12 facultăți.

întrecerea a constituit un bineve
nit mijloc de relansare a atletismu
lui in rindul studenților, constituind 
în același timp un bun prilej de re
laxare psihică după o săptămină de 
cursuri și activități teoretice. în
treaga competiție a fost o reu
șită. atit sub aspectul organizatoric, 
cit și al performanțelor — față de 
nivelul general al sportului nostru 
universitar. Pe lingă considerentele 
de mai sus, populara întrecere a stu
denților a oferit ocazia unor auten
tice talente să se afirme prin obți
nerea unor rezultate destul de va
loroase.

La acest capitol trebuie amintite 
numele unor sportivi despre care cu 
siguranță câ vom auzi Intr-un viitor 
nu prea îndepărtat. Este vorba, in 
primul riad, de Cornel Scafeș (anul 
IV, Facultatea de Istorie), care fără 
prea mult efort a trecut cu ușurință 
ștacheta ridicată la 2 m. Numai în
tunericul lăsat Intre timp nu l-a 
mai permis să continue întrecerea. 
Apoi, performanța lui Ion Ionescu 
(anul III, Facultatea de filozofie) 
car© — cu vint din față — a parcur*

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

activitatea și preocupările actuale *lc 
celor două partide.

Convorbirea a decurs Intr-o atmos
feră caldă, tovărășească.

★
în cursul vizitei pe care o efectu

ează in țara noastră, delegația P.C. 
din Sri Lanka a vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, construcții social-edilitare 
din municipiul București, Combinatul 
poligrafic „Casa Scinteil" și a avut 
întilnirl la Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, la re
dacția ziarului „Sclnteia", precum 
și la Uniunea națională a cooperati
velor agricole de producție.

Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, mareșalul Uniunii Sovieti
ce, Andrei Antonovici Greciko, va 
face o vizită oficială de prietenie in 
Republic* Socialistă România.

Africa Centrală
lucrările celei de-a 3-a sesiuni a co
misiei. care vor avea loc la Bangui. 

La aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de membri ai conduce
rii Ministerului Minelor. Petrolului și 
Geologiei, de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Participanțil la consfătuire au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se exprimă hotărirea viticultorilor 
din unitățile de producție, cercetare 
și învățămint de a depune toate efor
turile și energia pentru sporirea pro
ducției de struguri și produse vini
cole.

IN EDITURA POLITICA 
AU APĂRUT:

Sabin Nica-Sîrbești : Poli
tica P.C.R. de moderni
zare a agriculturii.

T. Schatteles : Previziunea 
economică.

Al. Tânase : Cultură și re
ligie.

Ivan Nikolov : Cibernetica 
și economia. (în colecția 
„Idei contemporane").

a fost frumoasă și călduroasă. Tem
peratura maximă a fost de 21 grade.

Timpul probabil pentru 9, 10 șl 
11 aprilie. în țară : Vremea conti
nuă să se răcească în prima parte a 
intervalului, mai ales in nord-vestul 
țârii. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, îndeosebi sub 
formă de averse. în zona de munte, 
pe alocuri, va ninge. Vintul va sufla 
potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată. Minimele vor fi cuprinse 
intre minus 3 și plus 7 grade, iar 
maximele intre 6 și 16 grade, mai 
ridicate in sud-est. In București : 
Vreme ușor instabilă, mai ales in a 
doua parte a intervalului. Cerul va 
fi temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint potrivit. Tempe
ratura In scădere ușoara.

distanța de 100 m în 11,00 sec. Tot 
el a reușit să termine invingător și 
in proba de lungime cu o perfor
manță de 6,08 m. O dublă vic
torie a înregistrat și studenta in 
drept Ioana Stanca, învingătoare in 
probele de 100 m și 800 m.

Cupa oferită de federația de spe
cialitate celei mai „rapide" facultăți 
a revenit studenților de Ia matema
tici, care au avut 39 de reprezentanți 
in primii 100 de concurenți in proba 
de viteză. Dar dincolo de acești în
vingători se află restul studenților 
care au ținut să fie prezenți la com
petiție și care, pierzind șansele la 
primele locuri, au continuat să con
cureze și să se întreacă in cele din 
urmă măcar pe ei înșiși. Meritul 
competiției constă si în aceea câ 
a declanșat o serie de rivalități 
sportive studențești ce-l obligă pc 
organizatorii de ieri... la acordarea 
posibilității de revanșă.

Dacă a lipsit ceva totuși acestei 
excelente Inițiative, atunci aceasta 
este prezența tn tribunele Stadionu
lui Republicii a unui număr mai 
mare de susținători — in primul 
rind din facultățile bucureștene — 
care, credem noi, ar fi dat întrece
rilor un plus de tinerețe și interes.

Octavian VINTILA

Un important moment istoric 
în cronica unei tradiționale 

prietenii
Popoarele României șl Iugoslaviei 

aniversează In aceste zii© o dată me
morabila in cronica, cu vechi tradi
ții. a raporturilor reciproce de prie
tenie, colaborare șl bunăvecinătațe 
— împlinirea a 110 ani de la insti
tuirea legăturilor diplomatice directe 
româno-slrbe.

Așa cum este cunoscut, convie
țuind in aceeași arie geografică, po
poarele noastre, cărora Însăși dez
voltarea istorică le-a Îngemănat 
idealurile și aspirațiile, au statorni
cit intre ele, de-a lungul veacurilor, 
trainice legături de solidaritate In 
lupta pentru afirmarea ființei na
ționale, pentru eliberarea de sub n- 
suprirea străină, pentru neatlrnare, 
progres și o viață mai bună. Aceste 
legături și-au gă
sit o semnifica
tivă expresie In 
secolul trecut, in 
perioada înche
gării naționale a 
celor două state, 
cind popoarele 
noastre s-au ridi
cat la luptă dir- 
ză împotriva ju
gului străin, pen
tru dobindirea 
independenței. în 
imprej urările is
torice de atunci, 
atît Țările Româ
ne, cit și Serbia 
urmăreau marele 
țel comun al 

abolirii suzerani
tății otomane, doreau deopotrivă În
lăturare* imperiului habsburglc care 
Înlănțuia provincii naționale ,.aîe 
poparelor noastre.

în aceste condiții, se afirm* Impe
rios, pentru ambele țări șl popoare, 
necesitatea de a se asigura legături 
directe, permanente pe linie statală, 
de natură să Înlesnească și să acce
lereze inițierea in comun a unor ac
țiuni pentru realizarea obiectivelor 
urmărite. Meritul înfăptuirii a- 
cestui deziderat a revenit, in țara 
noastră, domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, iar in Serbia — prințu
lui Mihail Obrenovici. în februarie 
1863, intr-un mesaj adresat domnito
rului român, evidențiind rolul po
zitiv al actului stabilirii relațiilor 
diplomatice permanente româno- 
sirbe, Mihail Obrenovici arăta 
că și-a propus să numească drept re
prezentant al țării sale la București 
pe C. Magazinovlci, consilier la 
Curtea de Casație a Serbiei. In ziua 
de 27 martie/8 aprilie 1863, condu
cătorul statului român comunica 
șefului de stat «1 Serbiei că, in
spirat de aceleași sentimente pentru 
,.un astfel de act atît de propriu 
stringerii legăturilor noastre de bună 
vecinătate", a desemnat drept re
prezentant diplomatic oficia! la 
Belgrad pe Teodor Callmachl, căruia 
roagă „să 1 se asigure o primire o- 
norabilă și o încredere deplină șl 
întreagă". Tn felul acesta, dezidera
tul stabilirii unor relații diplomatic© 
permanente româno-sirbe a devenit 
o realitate concretă, un fapt a cărui 
utilitate și al cărui caracter profund 
constructiv aveau să fie pe deplin 
confirmate de viată.

Realizat In conformitate cu uzan
țele vremii privind organizarea re
prezentanțelor diplomatice între «tate 
suverane, acest act istoric a avut 
o mare însemnătate atît pen
tru evoluția viitoare a raporturilor 
româno-iugoslave, Întărirea colabo
rării popoarelor noastre in lupta 
pentru libertate, neatirnare șl pro
gres, cît și pentru afirmarea celor 
două state pe arena internațională. 
El a fost urmat, In 1863, de un nou 
act de mare însemnătate — încheie
rea Tratatului de alianță româno-

★
Cu prilejul celei de-a 110-a ani

versări a stabilirii relațiilor diplo
matice intre România și Serbia, a 
avut loc un schimb de telegrame de 
felicitare Intre George Macovescu,

110 ANI DE LA STABI

LIREA LEGĂTURILOR 

DIPLOMA TICE 

ROMÂNO-SlRBE

Cronica
Președintele Mariî Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat o telegramă 
de felicitare președintelui Adunării 
Naționale a Franței, Edgar Faure, cu 
priiejul alegerii sale in această 
funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare lui Michel Jobert, cu

Astăzi, în cadrul etapei a 19-a a 
campionatului diviziei A la fotbal, 
pe stadionul „23 August" din Capita
lă se dispută în cuplaj, cu începere 
de la ora 15,30, meciurile Dinamo— 
Sportul Studențesc și Steaua — Ra
pid.

în țară, de la ora 16,30, *u loc ur

R.D.G.-ALBAN1A 2-0
Peste 25 000 de spectatori au urmă

rit la Magdeburg meciul dintre se
lecționatele R.D. Germane și Alba
niei, contind pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal 
(grupa a IV-a). Fotbaliștii din 
R.D. Germană au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0), prin golurile 
marcate de Joachim Streich (min. 
62) și Jurgen Sparwasser (min. 69).

TENIS : Două Jucătoare 
românce în finală

Final* probei de simplu femei 
din cadrul turneului internațional 
de tenis dc la Nisa se va dis
puta intre jucătoarele românce 
Virgini* Ruzici și Iudit Dibar- 
Gohn. în semifinale, Virginia Ru
zici a învins-o cu 6—1, 10—8 pe 
Monique Di Maso Salfati (Franța), 
iar Iudit Dibar-Gohn a dispus cu 
6—3, 6—4 de Daniela Marzano (Ita
lia). 

•îrb — document care consemna 
„perfecta și sincera Înțelegere, prie
tenie și alianță", In vederea promo
vării intereselor reciproce, mențio- 
nind, totodată, necesitatea intensifi
cării schimburilor economice Intre 
cele două țări.

Relațiile de prietenie, solidaritate 
șl colaborare dintre popoarele noas
tre și-au găsit o strălucită expresie 
în anii războiului din 1877—1878, dnd, 
alături de oștile rusești, trupele 
române șl sirbe și-au vărsat îm
preună slngele pentru realizare* 
marelui ideal al independenței na
ționale.

De-a lungul deceniilor ce au ur
mat. odată cu dezvoltarea legăturilor 
bilateral© pe tărim politico-diploma

tic, economic, 
cultural etc., pri
etenia dintre po
poarele României 
și Iugoslaviei a 
devenit tot mai 
trainică, tradițiile 
ei tmbogățindu- 
se necontenit.

în anii noștri, 
ani fertili ai edi
ficării socialis
mului, relațiile 
româno-iugoslave 
s-au ridicat pe 
noi trepte, au că
pătat noi semni
ficații si dimen
siuni. întemeiate 
pe stimă și în
credere reciprocă, 

desffișurindu-se In respectul princi
piilor marxism-leninismulul și in
ternaționalismului socialist, ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității In drepturi, avantajului re
ciproc, solidarității și întrajutorării 
tovărășești — aceste relații cunosc 
o evoluție continuu ascendentă 
pe cele mai diverse planuri. 
Succesele remarcabile obținute de 
România și Iugoslavia tn opera de 
construcție socialistă, ritmul susținut 
in care se dezvoltă economiile celor 
două țări, creșterea rapidă a poten
țialului industrial și a celui tehnico- 
științific. ca și realizările in domeniul 
culturii și artei, sint tot atiția fac
tori stimulatori pentru amplificarea 
și diversificarea continuă a priete
niei și colaborării tovărășești Intr© 
țările și popoarele noastre.

O înrîurire hotăritoare pentru 
dezvoltarea legăturilor româno-iugo
slave in ansamblu o au bunele ra
porturi de colaborare șl prietenie 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, contactele, schimburile de 
vizite, la diferite niveluri, intre re
prezentanții partidelor și statelor 
noastre. Devenite tradiționale, și a- 
vind un caracter sistematic, ln- 
tilnirile din ultimii ani dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito au îmbogățit de fiecare 
dată cronica relațiilor reciproce, 
trâsind noi jaloane pe calea întăririi

, și colaboțăHf multilaterale româno-iugoslave, sp?e 
binele ambelor popoare, in intere
sul cauzei generale a socialismului 
și păcii.

Aniversarea de astăzi oferă noi 
temeiuri încrederii reciproc Împăr
tășite că, avind un trecut atît de 
bogat !n semnificații, un prezent cu 
un fundament atit de puternic și 
rezultate atit de rodnice, raporturile 
frățești româno-iugoslave se vor 
dezvolta șl mai puternic în viitor, a- 
duclnd o contribuție de preț la pro
gresul popoarelor noastre, la Întări
rea forței și influenței socialismului 
în lume.

B. STOIAN
*

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și Milo? 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretarul pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via.

ziKeî
ocazia numirii acestuia în funcția de 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii Franceze.

★
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a primit o telegramă 
de Ia Gian Luigi Berti, prin care 
acesta mulțumește pentru felicitările 
care i-au fost adresate cu ocazia nu
mirii sale in funcție de secretar d© 
stat pentru afacerile externe al Re
publicii San Marino.

mătoarele partide : C.S.M. Reșița — 
Jiul Petroșani ; Petrolul Ploiești — 
C.F.R. Cluj ; Universitatea Craiova — 
Sport Club Bacău ; U.T. Arad — 
Steagul Roșu Brașov ; F.C. Constan
ta — F.C. Argeș. Partida Universita
tea Cluj — A.S.A. Tg. Mureș va 
Începe la ora 14.

în urma acestuL rezultat, clasa
mentul grupei a IV-a este următo
rul : 1. R.D. Germană — 4 puncte ;
2. România — 3 puncte ; 3. Finlanda 
— 3 puncte ; 4. Albania — 0 puncte. 
Echipele R.D. Germane șl României 
au jucat cite 2 meciuri, iar cele ale 
Finlandei și Albaniei au susținut 
cite trei jocuri.

Campionatul mondial 
de hochei (Grupa A)

In cadrul campionatului mon
dial de hochei pe gheață (grupa 
A), care se desfășoară la Mosco
va, s-au disputat ieri două partide.

în primul meci s-au întilnit echi
pele Cehoslovaciei și Finlandei, vic
toria revenind cu scorul de 4—2 
(3—1, 1—1, 0—0) sportivilor ceho
slovaci.

A urmat apoi partida dintre repre
zentativele U.R.S.S. și Suediei. Ho- 
cheiștii sovietici4 au terminat învin
gători cu scorul de 6—1 (4—0, 2—1,
0-0).



/.V DEZBATEREA SESIUNII COMISIEI O.N.U.

PROMOVAREA SI GARANTAREA DREPTURILOR
SI IIBERIATÎLOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

GENEVA 7 — (Corespondență de 
la C. Vlad) : La Palatul ‘ 
nilor s-au încheiat lucrările 
de-a 29-a sesiuni a Comisie, 
pentru drepturile omului. Pe 
nea de zi au figurat 24 dc 
privitoare la promovarea si garanta
rea drepturilor și libertăților funda
mentale ale omului, eliminarea rasis
mului si a politicii de apartheid. 
Comisia a adoptat Programul De
ceniului de luptă contra rasis
mului și discriminării rasiale, ne 
baza nnoieotului elaborat d< 11 
state. Intre care și România. în ca
drul lucrărilor au fost abordate di
ferite aspecte legate de respectarea 
drepturilor omului. Intre care apli
carea hotăririlor O.N.U. privitoare la 
dr<-ptul popoarelor aflate sub domi
nație colonială dc a dispune de 
ele însele, suprimarea și pedep
sirea crimei de apartheid. con
damnarea criminalilor de război. în 
acest sens, au fost adoptate o serie 
de rezoluții. Comisia a condamnat 
politica de oprimare a popoarelor din 
sudul Africii, dusă de autoritățile de 
Ja Pretoria. Salisbury Lisabona, si 
a chemat la intensificarea sprijinu
lui acordat pe plan internațional lup
tei de eliberare națională din aceste 
teritorii.

Participantii la sesiune au acordat 
o atenție deosebită examinării pro
blemelor privind realizarea dreptu
rilor economice, sociale și culturale 
ale omului. într-o rezoluție, cu un 
amendament prezentat de România 
si Republica Chile, adopiată In una
nimitate, se relevă importanța pri-

Națlu- 
celei 

■I O.N.U. 
ordi- 

punclc

11

i

AUTORITĂȚILE DE LA SAIGON
ÎMPIEDICĂ ACTIVITATEA
COMISIILOR 'BIPARTITE

VIETNAMUL DE SUD 7 (Ager
pres). — Potrivit agenției „Elibera
rea". lucrările subcomisiilor militară 
fi pentru persoanele capturate, pre
cum și cele ale tuturor celorlalte co
misii militare mixte bipartite din 
Vietnamul de sud. au ajuns in impas, 
din cauza lipsei de bunăvoință a ad
ministrației de la Saigon. în subco
misia militară, indică agenția, ca și 
in alte subcomisii, reprezentanții 
saigonezi au pretins reglementarea 
așa-zisei probleme a localității Tong 
Le Chan, potrivit condițiilor puse de 
ei, abandonând continuarea lucrărilor. 
Reprezentantul G.R.P. a propus ca 
șefii celor două părți să fie lăsațj 
să se lntilnească pentru a discuta 
măsurile ce se impun.

în subcomisia pentru persoanele 
capturate, reprezentantul G.R.P. a 
propus discutarea unor chestiuni con
crete, susținind, printre altele, nece
sitatea de a fi invitați reprezentanți 
ai Crucii Roșii Internaționale să vizi
teze lagărele de detențiune, atit pen
tru persoane civile, cit și militare ale 
celor două părți sud-vietnameze. De 
asemenea, el a propus eliberarea de- 
ținuților potrivit listelor deja stabi
lite.

La Helsinki s-a încheiat cea de-a 
treia etapă a reuniunii multilaterale 
consacrare pregătirii conferinței pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa. Reprezentanții celor 34 de state 
participante au convenit să suspende 
ședințele plenare pină la 25 aprilie, 
cind urmează să se reintilnească in 
jurul mesei de tratative de la Dipoli.

După cum se știe, ideile și propu
nerile formulate, incă de la debutul 
consultărilor, in noiembrie anul tre
cut, de statele participante au fost 
sistematizate corespunzător celor pa
tru mari capitole acceptate in prin
cipiu ca jaloane ale agendei viitoru
lui forum european. Ceea ce consti
tuie caracteristica esențială a etapei 
Încheiate vineri este trecerea la ac
tivitatea de redactare propriu-zisă a 
ordinii de zi și a directivelor pen
tru comisiile conferinței ce se vor 
ocupa de elaborarea documentelor 
finale ale acesteia. Ponderea princi
pală a revenit de această dată 
grupului de lucru constituit in acest 
scop — secondai de experți. Însăr
cinați cu definitivarea textelor res
pective.

Acum, după șase săptămlni de ac
tivitate intensă, se poate afirma că 
cea de-a treia etapă a consultărilor 
a cunoscut un real caracter de lu
cru. eforturile participanților în di
recția finalizării negocierilor eviden- 
țiindu-se prin progresele efective în
registrate.

în mod firesc, un Ioc deosebit In 
cadrul dezbaterilor l-au ocupat pro
blemele primului capitol — aspectele 
politice, juridice și militare ale secu
rității. Grupul de lucru a schițat 
pentru Început cadrul general și con
ținutul acestui capitol. In acest sens, 
s-a convenit asupra unei' liste provi
zorii a principiilor ce urmează să fie 
așezate la temelia relațiilor dintre 
statele participantn. Dezbaterile au 
vădit larga preocupare pentru elabo
rarea unor texte care să definească 
cu claritate căile si măsurile menite 
să asigure instaurarea unui sistem 
trainic de securitate in Europa, ast
fel ca toate națiunile să se poată 
dezvolta liber. conform propriei 
voințe. în cursul schimbului de 
opinii a fost, de asemenea, subli
niată necesitatea formulării clare si 
precise a acestor principii, ca și a 
faptului că ele trebuie respectate pe 
deplin și in permanență, de către 
toate și față de toate statele parti
cipante. Totodată, s-a acordat aten
ție măsurilor și modalităților ce tre
buie adoptate pentru reglementarea 
pe cale exclusiv pașnică a diferende-

mordială a exercitării drepturilor e- 
conomice, sociale și culturale pentru 
realizarea celorlalte drepturi ale o- 
mulul.

în intervențiile rostite In cadrul 
st ‘-.unii, reprezentanții României au 
subliniat că astăzi țara noifttră. care 
a realizat asigurarea in fapt a de
plinei egalități in drepturi tuturor 
c. tâțenilor, indiferent de naționali
tate. in toate domeniile de acti
vitate. militează in mod consec
vent pentru egalitatea deplină a tu
turor statelor, pentru dreptul tuturor 
popoarelor de a fi stăpîne pe pro
priul destin. Participind activ la lu
crările comisiei. România s-a numă
rat printre coautorii mai multor re
zoluții adoptate în cadrul sesiunii.

Oamenii muncii din Japonia au început tradiționala „ofensiva de primă
vara*, în cadrul căreia sint organizate, în fiecare an, ample acțiuni in 
sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
trai. In imagine : aspect de la un miting al muncitorilor metalurgiști care 

a avut loc, zilele trecute, la o uzină din Tokio

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O. S. A.

sistemului cooperării inter-americane
WASHINGTON 7. — (Corespon

dență de la C. Alexandroaie). — 
La Washington și-a inceput lucrări
le cea de-a treia sesiune ordinară a 
Adunării Generale a O.S.A. Secre
tarul general al O.S.A., Galo Piaza, 
s-a pronunțat in favoarea revizuirii 
mull ora din prevederile Cartei orga
nizației. pe care le-a caracterizat ca 
fiind in afara timpurilor. învechite 
și necorespunzătoare aspirațiilor de 
pace, colaborare internațională, pro
gres economic și social ale popoare
lor continentului latin. La inițiativa 
sa, pe agenda sesiunii, care cuprin
de 35 de puncte. a fost înscrisă 
..revizuirea sistemului cooperării 
inter-americane pentru dezvoltare, 
in vederea îmbunătățirii $1 actuali
zării sale pentru întărirea acțiunilor 
de solidaritate regională in acest do
meniu. intre altele evitarea actelor 
sau măsurilor care servesc poziții 
sau interese unilaterale, străine 
obiectivelor cooperării".

Urmărind exact același scop al re
vizuirii priorităților O.S.A.. in vede
rea facilitării înțelegerii pe plan re
gional și cooperării între toate state
le continentului. Venezuela a înscris 
pe ordinea de zi a sesiunii punctul 
„Abordarea chestiunii scopului final 
al misiunii O.S.A. și căilor de reali
zare a acestuia". în memorandumul 
explicativ, guvernul Venezuelei sub
liniază că O.S.A. trebuie să reflecte 
fidel schimbările majore intervenite 
în ultimii ani în cîmpul relațiilor in
ternaționale.

Aceste propuneri lși găsesc un 
larg sprijin !n rindurile organizației. 
Astfel, George Moe, președintele 
provizoriu al Adunării Generale a 
O.S.A.. ministru al afacerilor exter
ne al insulelor Barbados, sublinia,

Intre altele, că „trebuie revizuite 
hotăririle diverselor organisme ale 
O.S.A.. care au ca scop izolarea Cu
bei in emisfera noastră și exclude
rea ei din sistemul inter-american".

La rindul său. ministrul afaceri
lor externe al Boliviei, Mario Gu
tierrez, a pledat in favoarea accen
tuării funcțiilor economice ale 
O.S.A. pentru promovarea colaboră
rii, schimburilor comerciale, tehnico- 
științifice și culturale in vederea 
creării climatului propice dezvoltării 
independente a fiecărei țări. Minis
trul peruan al afacerilor externe, 
Miguel Angel de la Fior, a aprofun
dat această idee, cerind ca in rela
țiile țărilor Americii Latine cu Sta
tele Unite sâ se producă o schimba
re, trecindu-se de la subordonare la 
cooperare. Recunoscind faptul că 
„O.S.A. poate fi modernizată, cum 
au fost celelalte organizații interna
ționale", secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a declarat că „zile
le paternalismului au trecut de 
mult". El a schițat în mare domenii
le economice, comerciale și moneta
re, in care S.U.A. ar putea să-și in
tensifice colaborarea cu statele Ame
ricii Latine.

DELEGAȚIA DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALA

CEHOSLOVACA ȘI-A 
ÎNCHEIAT VIZITA ÎN CCBA

HAVANA 7 (Agerpres). — Convor
birile oficiale dintre delegația de 
partid și guvernamentală ceho
slovacă, condusă de Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și delegația cubaneză 
condusă de Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, s-au 
încheiat. La sfirșitul convorbirilor 
a fost semnat un comunicat comun, 
care urmează să fie dat publicității 
ulterior.

Aspecte ale situației interne
examinate de Biroul Politic

al P.C.F.
PARIS 7 (Corespondență de la P. 

Diaconescu). — într-un comunicat al 
Biroului Politic al Partidului Comu
nist Francez, se arată că au fost 
examinate principalele aspecte ale si
tuației interne, printre care acțiunile 
revendicative ale muncitorilor spe
cializați de la „Renault", condițiile 
politice ale redeschiderii parlamen
ta iui. cele ale desemnării guvernu
lui de către președintele republicii.

NOI NUMIRI
ÎN ADMINISTRAȚIA S. U. A

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
l-a numit, vineri, pe Helmut Son- 
nefeldt, unul din principalii săi con
silieri economici, in funcția de sub-

Congresul
de constituire a

Organizației Unității
Sindicale Africane
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — în 

capitala etiopiană s-au deschis lu- 
cârile Congresului de constituire a 
Organizației Unității Sindicale Afri
cane. la care participă reprezentanți 
ai mișcărilor sindicale din mai mult 
de 20 de țări ale continentului afri
can, relatează agenția Maghreb Arab 
Press. Ordinea de zi a congresului 
include examinarea problemelor care 
interesează, in primul rind, structu
ra internă a noii organizații. Tot
odată. vor fi dezbătute problemele 
alegerii unul sediu permanent al or
ganizației, desemnării membrilor Co
mitetului executiv, a stabilirii locu
lui și datei de convocare a primului 
congres in plen, a participării acestei 
organizații la lucrările pregătitoare 
ale Conferinței internaționale asupra 
apartheidului, prevăzută pentru 1974.

Această organizație sindicală uni
că a Africii își propune ca principal 
scop realizarea unității mișcărilor 
sindicale africane. De asemenea, ca 
va milita pentru asigurarea unei de
pline coordonări a activității diverse
lor organizații sindicale naționale, 
precum și pentru apărarea interese
lor de clasă ale muncitorimii afri
cane.

Convorbiri

BELGRAD 7 (Agerpres). — Potri
vit comunicatului comun in urma 
vizitei la Belgrad a lui Stefan 
Olszowski, ministrul de externe al 
Poloniei, oare a avut convorbiri cu 
Miloș Minici, secretar federal pen
tru afaceri externe al R.S.F. Iugo
slavia. cele două părți au subliniat 
că deosebirile intre căile spre so
cialism alese de cele două țări și 
diferențele in abordarea unor pro
bleme internaționale nu constituie 
un obstacol in calea dezvoltării cu 
succes a relațiilor și a colaborării 
reciproce, corespunzător intereselor 
popoarelor Iugoslaviei și Poloniei, 
intereselor păcii și socialismului. în 
cadrul discutării problemelor inter
naționale, miniștrii Iugoslav și polo
nez au acordat o atenție deosebită 
evoluției situației politice din Euro
pa, aspectelor privind promovarea 
securității șl a colaborării pe acest 
continent, precum și aspectelor lega
te de pregătirea conferinței care 
urmează să aibă Ioc In această pro
blemă.

Fahri Korutiirk a fost ales
președinte al Turciei

Excelenței Sale Domnul FAHRI KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

ANKARA

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 
meu personal, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, Excelență, 
sincere felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Republicii Turcia.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, cooperare și bună- 
.............. * ' ‘ în 

în
vecinătate statornicite între România și Turcia se vor dezvolta și 
viitor în interesul popoarelor celor două țâri, al păcii și colaborării 
regiunea noastră, în Europa șl în întreaga lume.

★
ANKARA 7 (Agerpres). — Ami

ralul Fahri Korutiirk, ales, la 6 a- 
prilie, de membrii celor două ca
mere reunite ale parlamentului in

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
★

funcția de președinte al țării, a 
pus in aceeași zi jurămlntul. El 
devine, astfel, cel de-al șaselea pre
ședinte al Turciei.

de-

ii

A PATRA EDIȚIE
A T1RGULUI INTERNAȚIONAL DE BUNURI 

DE CONSUM DE LA
Laitmotivului per

manent al tradiționa
lului Tlrg internațio
nal de bunuri de con
sum de la Bmo — 
„Un nivel de viață ri
dicat întregii omeniri", 
ediția actuală — a pa
tra — ii adaugă două 
devize care nu au ne
voie de nici un co
mentariu : „Pace in 
Europa, pace in lume", 
„Prietenie -comerț-co- 
operare". Ele exprimă 
limpede dorința po
poarelor de a trăi in 
pace și înțelegere, de 
a-și face cunoscut, re
ciproc, tot ce știința și 
tehnica au creat mai 
bun in folosul omului.

în acest cadru, al nă
zuinței spre o intensi
ficare a cooperării in
tre popoare, se înscrie 
interesul crescind de 
care se bucură tirgul 
de la Bmo — 438 de 
firme expozante la pri
ma ediție. , in 1970, 1204 
la penultima. Ediția 
1973, care s-a inaugurat 
la 6 aprilie, reunește

aproape 1 200 de firme 
din 26 țări, prezența 
gazdelor fiind — după 
cum e și firesc — pre
dominantă : 500 de în
treprinderi industri
ale. Practic, pe o su
prafață de circa

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

70 000 mp, tn pavili
oane, și pe o supra
față corespunzătoare 
in aer liber, sint ex
puse sute de mii de 
produse. Firmelor oas
pete le sint puse la 
dispoziție două treimi 
din această suprafață.

Țara noastră este re
prezentată de 14 în
treprinderi de comerț 
exterior, eu 
foarte divers : .... ...
trie electronică, . chir 
mică, ușoară șt aii-

profil 
indus-

BRNO
mentară etc. Standurile 
românești oferă vizi
tatorilor posibilitatea 
de a cunoaște, prin 
intermediul exponate
lor, preocupările crea
torilor ji producători
lor de bunuri din țara 
noastră, rodul străda
niei lor permanente 
de a ridica prestigiul 
mărfurilor „Made in 
Romania" la nivelul 
celor mai competitive 
pe plan mondial.

lnceplnd din acest 
an, un juriu va de
cerna 50 de medalii de 
aur ale Tlrgului in
ternațional de bunuri 
de consum de la Bmo 
produselor care se vor 
distinge în mod deo
sebit. O altă distincție 
— Panglica de aur — 
va fi conferită celor 
mai izbutite modele 
prezentate In cadrul 
concursului internațio
nal de modă — „Inter- 
moda“ 73—74.

Rodie* ȘERBAA’ 
Bmo, 7

Congresul opoziției

lor existente sau a celor ce ar pu
tea să apară.

în ce privește aspectele militare 
s-a ajuns la un acord să se exami
neze legătura care există intre aces
te aspecte și celelalte probleme ale 
securității. în cursul dezbaterilor, 
delegațiile a numeroase state au 
formulat propuneri vizind creșterea 
Încrederii și întărirea stabilității pe 
continent prin măsuri ca limitarea 
și renunțarea la demonstrații de 
forță, la concentrarea de trupe la 
frontierele altor state, limitarea și 
renunțarea la mișcările de trupe și 
manevre militare de mari proporții 
sau notificarea unor asemenea ac
țiuni și efectuarea unor schimburi de 
observatori. în cazul cînd ele au loc. 
Tn marea lor majoritate, statele par
ticipante s-au pronunțat, de aseme
nea. pentru adoptarea de către con
ferință a unor principii călăuzitoare 
privind negocierile asupra dezanga-

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

jârii militare și dezarmării în Eu
ropa.

Tn legătură cu problemele capito
lului al doilea al ordinii de zi — 
cooperarea economică, tehnico-știin- 
țifică. in domeniul protejării și ame
liorării mediului înconjurător — dez
baterile au scos in evidență impor
tanța pe care «țațele participante o 
acordă cooperării pe diverse planuri, 
ca parte organică a securității euro
pene. în vederea atingerii acestui 
scop s-a subliniat de către multi 
participanți necesitatea imperioasă a 
eliminării barierelor artificiale, a 
discriminărilor, restricțiilor și obsta
colelor do orice natură din calea 
schimburilor de bunuri materiale, a 
facilitării accesului tuturor statelor 
la realizările științei și tehnoîogiei 
moderne.

Dezbaterile pe marginea proble
melor capitolului al treilea al ordinii 
de zi — cooperarea culturală șl rela
țiile umane — sint incă intr-o fază 
incipientă, eforturile 
fiind îndreptate spre 
diferitelor propuneri

participanților 
armonizarea 

_____ existente. To
lu și, se poate arăta că tinde să se 
afirme tot mai mult conceperea dez
voltării relațiilor cultural-artistice, a 
schimburilor de informații, turistice 
și sportive ca modalitate de pro-

movare a înțelegerii internaționale, 
prieteniei și păcii intre popoare. îna- 
cest sens, se preconizează elaborarea 
unor programe de colaborare pe ter
men lung, ca și încheierea unor a- 
corduri bi și multilaterale.

Ultimul punct al viitoarei ordini 
de zi — problema urmărilor insti
tuționale ale conferinței — a fost 
luat in dezbatere spre sfirșitul eta
pei, un șir de delegații subliniind 
că scopul principal al organismului 
consultativ ce se propune a fi creat 
va fi acela de a asigura cadrul pen
tru continuarea, după prima confe
rință. a consultărilor și schimburilor 
de vederi și de a pregăti viitoarele 
conferințe și reuniuni europene.

în dezbaterea tuturor acestor pro
bleme, România, ca și in etapele pre
cedente, și-a adus, alături de alte 
țări, o importantă contribuție. Acțio- 
nînd in spiritul poziției de principiu 
a țării noastre — de sprijin nepre
cupețit pentru Înfăptuirea dezide
ratului securității europene — dele
gația română a avut o prezență ac
tivă, ătit In ședințele plenare sau 
in grupul de lucru, cit și in cadrul 
intilnirilor la nivelul experților, ma- 
nifestind inițiativă, prezentind pro
puneri concrete, constructive, în ve
derea progresului convorbirilor.

în etapa următoare, care va În
cepe după, trei săptămini. participan
ților 1a reuniune le va reveni misiu
nea finalizării dezbaterilor asupra 
ordinii de zi. prin definitivarea tex
telor corespunzătoare, treeîndu-se a- 
poi la examinarea altor chestiuni le
gate de organizarea cpnferintei : par- 
ticlpanții. regulile de'procedură, pro
blemele financiare și tehnice, locul, 
data conferinței etc. — în această 
privință delegația Franței propunind, 
in ședința plenară care a avut loc 
vineri, un document special.

în fața reuniunii se află incă, după 
cum se vede, numeroase probleme de 
soluționat. Experiența de pină acum, 
progresele înregistrate, ca si atmos
fera constructivă ce s-a instaurat la 
Dipoli permit să se exprime speranța 
că, pe baza unor eforturi comune, a 
unei conlucrări fructuoase. in spi
ritul bunei Înțelegeri și receptivității 
față de punctele de vedere ale tuturor 
statelor, participantii isi vor putea 
Îndeplini In bune condiții misiu
nea încredințată, 
pregătire 
ței, ceea 
ei cit mai

secretar la Ministerul de Finanțe, 
însărcinat cu problemele comerțului 
Est-Vest. Totodată, Charles Cooper, 
expert in probleme economice, a fost 
numit in funcția nou creată de con
silier adjunct al președintelui S.U.A. 
pentru problemele economice in
ternaționale. După cum a declarat 
Ronald Ziegler, purtătorul de cuvint 
al Casei Albe, aceste numiri, pre
cum și majorarea, cu încă patru 
persoane, i numărului adjuncților 
consilierului special al președintelui 
S.U.A., Henry Kissinger, " " 
recunoașterea importanței crescinde 
a chestiunilor economice. ‘
U.P.I. consideră că aceste măsuri au 
fost luate pentru a întări Adminis
trația. in perspectiva angajării aces
teia in efortul de a elimina defici
tul cronic al balanței comerciale care 
a înregistrat, anul trecut, 6,8 miliar
de de dolari.

Pe de altă parte, președintele 
Nixon a anunțat numirea lui Fred 
Ch. Ikle ca director al Agenției ame
ricane pentru controlul armamente
lor și dezarmare.

democratice portugheze
Azi la Aveido este proiectată o mare demonstrație 

antiguvernamentală

manifestație prevăzută pentru

reflectă

Agenția

La Helsinki , au lnchel»‘ 
convorbirile dintre Urho Kekkonen, 
președintele Finlandei, și Nikolai 
Podgornii, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. care 
a făcut o vizită oficială in Finlan
da. In urma convorbirilor, a fost a- 
doptată o declarație comună sovie- 
to-finlandeză. în aceeași zi. Nikolai 
Podgornii s-a înapoiat la Moscova — 
relatează agenția T.A.S.S.

Guvernul Finlandei a 
h o t ă r î t să recunoască 
R.P.D. Coreeană, anuntâ un 
comunicat publicat de Ministerul de 
Externe al Finlandei.

Consiliul de Stat al R.P. 
Bulgaria * emls un <)«*«* Pr>- 
vind eliberarea generalului colonel 
Anghel Țanev din funcția de minis
tru al afacerilor interne și numirea 
acestuia oa adjunct al președintelui 
Comitetului de Stat al Apărării. Ca 
ministru al afacerilor interne a fost 
numit Dimitr Stoianov.

condiții
.. ___  asigurîndu-se o
corespunzătoare conferin- 
Ce va permite convocarea 
curind posibil.

Dumitru ȚINU

Convorbiri anglo-vest- 
germane. 
funcționar la 
vut la Bonn __  ____ ___ ___
Frank, secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe al R.F.G. Au 
fost abordate aspecte ale cooperă
rii bilaterale, relațiile dintre C.E.E. 
Si Statele Unite, precum si proble
me legate de staționarea trupelor 
britanice în R.F.G. — informează a- 
genția France Presse.

Julian Amery,
Foreign Office, 

convorbiri cu

înalt
a a- 
Paul

O _______... r_______ _____
duminică de către Congresul opozi
ției democratice portugheze ce se 
desfășoară in orașul Aveido a fost 
interzisă de către autorități ,,dg tea
ma de a nu izbucni incidente", rela
tează agenția France Presse. în po
fida acestei interdicții, opoziția a a- 
nunțat că-și menține hotărirea de a 
organiza manifestația. Un membru al 
Comisiei executive a congresului a 
declarat că a informat pe guverna
torul provinciei că, in cazul neridi- 
cării interdicției, autoritățile vor 
purta întreaga răspundere pentru e- 
ventualele incidente.

Organizatorii au prevăzut ca adu
narea să se desfășoare in Piața Re
publicii, In fața statuii lui Jose Este- 
vao Magalhaes, 
portugheze de la

eroul
1844 și

revoluțiilor
1846.

Pe de altă parte. în cadrul uneia 
din principalele comisii in care iși 
desfășoară lucrările congresul. Co
misia asupra educației și tineretului, 
au fost evocate problemele tinerei 
generații „in fața războiului colonial". 
„Tineretul, se spune în concluziile 
comisiei, este unul din principalele 
victime ale guvernului fascist, tină- 
ra generație pronunțindu-se împotri
va războiului colonial dus în interesul 
marilor monopoluri capitaliste". Co
misia subliniază, de asemenea, că ti
nerilor de . 18 ani le este practic im
posibil să obțină o muncă stabilă, 
deoarece întreprinderile refuză să-i 
angajeze în condițiile in care, in mo
mentul cind ating vîrsta de 20 de ani 
vor fi chemați să presteze trei ani de 
serviciu militar. în fața acestei situa
ții* relevă comisia, singura alternati
vă pentru tineri este emigrarea.

R. F. G. t APRECIERI PEN
TRU PRODUSELE ROMÂ
NEȘTI PREZENTATE LA 
TÎRGUL INTERNATIONAL 

AL MEȘTEȘUGARILOR
MUNCHEN 7 — (Corespon

dență de la N. S. Stâne seu) : 
Tovarășul Florian Dănălache, 
președintele U.C.E.C.O.M,, care 
face o vizită in R. F. Germania, 
la invitația uniunii federale 
a meșteșugarilor, a participat, 
simbătă. la t deschiderea festivă 
a Tirgului internațional al meș
teșugarilor, găzduit de orașul 
Miinchen. Cu acest prilej, el 
a avut o întrevedere cu minis
trul federal al economiei, Hans 
Friderlchs, cu- care a vizitat 
standul românesc din cadrul 
expoziției. Produsele prezentate 
de țara noastră s-au bucurat de 
o apreciere deosebită. Tovarășul, 
Florian Dănălache a avut, de a- 
semenea. întrevederi cu membri 
ai conducerii Uniunii federale a 
meșteșugarilor din R.F. Germa
nia.

COLOCVIU ROMÂNO— 
BRITANIC PE TEMA : „OR
GANIZAREA SI METO
DOLOGIA ÎNVĂTÂMÎN- 

TULUI SUPERIOR"

Protocol comercial ceho- 
slovaco-turc. La Praga • fost 
semnat un protocol cu privire la 
schimburile de mărfuri dintre Ceho
slovacia și Turcia pe perioada 1 a- 
prilie 1973 — 31 martie 1974. în a- 
cest interval, valoarea comerțului ce
lor două țări se va ridica la suma 
de 43 milioane dolari.

Vicepremierul grec, Nich°- 
las Makarezos, va Întreprinde o vi
zită oficială in R. P. Chineză, intre 
20 si 26 mai. Agenția A.N.A. men
ționează că vor fi examinate posi
bilitățile extinderii relațiilor econo
mice și comerciale dintre cele două 
țări.

Șeful statului cambod- 
gÎGJÎj Nor<)dom Sianuk, care efec
tuează o vizită oficială in R. D. 
Vietnam, a avut vineri o întrevedere 
cu președintele R. D. Vietnam. Ton

Duc Thang. La întrevedere au par
ticipat primul ministru al Guvernu
lui Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, Penn Nouth, primul 
ministru al R. D. Vietnam. Fam Van 
Dong. și alte personalități oficiale.

Acord polono-indian. Cu 
prilejul vizitei In India a ministru
lui navigației al R. P. Poione. J. 
Szopa. la Delhi a fost semnat un 
acord polono-indian de colaborare in 
domeniul pescuitului maritim, pe o 
durată de cinci ani.’

Un bombardier american 
CU reacție • lansat din greșeală 
șase bombe a cite 250 kg fiecare In 
apropierea unui orășel situat la cir
ca 30 km de Las Vegas, statul Ne
vada — a anunțat un purtător de 
cuvint al aviației americane. Avio
nul efectua un zbor de antrenament 
deasupra unui poligon. Potrivit co
municatului. trei clădiri au fost dis
truse. Nu s-au semnalat victime.

LONDRA 7 — (Corespondență 
de la N. Plopeanu). La Co
legiul St. Catherine din Cam
bridge — cunoscut centru uni
versitar din Anglia — a avut loc 
deschiderea oficială a colocviului 
româno-britanic pe tema „Orga
nizarea și metodologia învăță- 
mintului superior". La colocviu 
participă reprezentanți de seamă 
ai unor instituții de educație și 
institute de invățămint superior 
din România și Marea Britanie. 
Sint, de asemenea, prezenți am
basadorul român la Londra, Pre
tor Popa, și ambasadorul brita
nic la București, Darick Ashe.

Lucrările colocviului au fost 
deschise de Margaret Thatcher, 
secretar de stat pentru educație 
si știință, și prof. Mircea Ma- 
lița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat al României.

CONCERT ION VOICU 
LA ANKARA

Mai mult de trei mii 
de persoane — sauanți, 
ziariști, turiști — vor 
fi găzduite in Maurita
nia, cu prilejul eclip
sei solare care urmea
ză să se producă la 30 
iunie a.c.

Această eclipsă tota
lă a Soarelui este con
siderată, din punct de 
vedere științific, drept 
unul dintre cele mal 
interesante fenomene

astronomice cunoscute 
pină acum atit datori
tă duratei sale excep
ționale. cit și extinde
rii neobișnuite a zonei 
de umbră. Savanții au 
anunțat că durata fe
nomenului va fi de 
circa 6 minute in tri
unghiul de cercetare 
format din orașele 
Akjoujt, Atât și Chin- 
guetti, situate la nord- 
est de capitala mauri-

taniană, iar suprafața 
ter&tră ’ 
măsura 
kmp.

Umbra __ ,___
cuprinde, inițial, coas
ta mauritanianâ a A- 
fricli in ziua de sim
bătă 30 iunie, la ora 
10.30 G.M.T., șl se va 
îndrepta, apoi, spre 
Mali, Niger, Ciad șl 
Kenya.

umbrită va 
aproape 300

eclipsei va

în turneul pe care II în
treprinde in Turcia, Ion Voicu, 
artist al poporului, a susținut 
un concert la Ankara. La spec
tacol au fost prezente persona
lități ale vieții politice turce, 
printre care Tekin Ariburun, 
președintele Senatului. Ismet 
InSnu, fostul președinte al Re
publicii Turcia, miniștri. Con
certul artistului român s-a bucu
rat de un strălucit succes, asis
tența aplaudind la scenă deschisă 
arta interpretativă a violonistu
lui Ion Voicu.
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