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Aplicarea normelor unitare de organizare a instituțiilor 

centrale în dezbaterea adunărilor de partid din ministere 

ORGANIZAȚIILE DE PARII - 
, forța motrice în lupta pentru dinamism, 

operativitate, eficientă in întreaga 
activitate a aparatului de stat

în aceste zile au loc adunări ge
nerale lărgite ale organizațiilor de 
partid, in legătură cu măsurile a- 
doptate potrivit hotâririlor plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie—2 martie a.c. și Decretului 
Consiliului de Stat privind stabili
rea normelor unitare de organizare 
a ministerelor și a celorlalte insti
tuții centrale de stat Aceste adu
nări se integrează practicii, trainic 
încetățenite in activitatea partidu
lui nostru, de a asigura explicarea 
temeinică a principalelor măsuri și 
hotăriri adoptate — și, totodată, 
d? a mobiliza pe membrii partidu
lui. pe toți oamenii muncii, la tra
ducerea lor in viată, in cele mai 
bune condiții. Statornicind o ase
menea modalitate de lucru drept 
regulă imprescriptibilă, partidul are 
in vedere faptul că înțelegerea 
profundă de către fiecare om al 
muncii, de către fiecare cetățean 
a conținutului hotâririlor si legilor, 
a rațiunilor ce le-au determinat, a 
importanței lor pentru dezvoltarea 
economico-socialâ a țârii asigură 
îndeplinirea lor optimă, stimulează 
spiritul de responsabilitate socială, 
energia și inițiativa creatoare a 
celor ce muncesc.

De aceea, este o sarcină princi
pală a organelor și organizațiilor 
de partid, a adunărilor generale 
lărgite ale acestora ^ă asigur*-* EX
PLICAREA CLVRA SI ÎNȚELE
GEREA DEPLINA A SEMNIFICA
ȚIEI măsurilor luate de conduce
rea partidului și statului nostru. 
Incit comuniștii și toti oamenii 
muncii să militeze neabătut pentru 

V ______

Înfăptuirea lor, să considere aceas
ta drept o cauză proprie — por
nind de la adevărul că dezvoltarea 
accelerată a economiei și creșterea 
eficienței activității de conducere 
economico-socială sint strins legate 
de modul in care fiecare om al 
muncii va lupta pentru aplicarea 
lor.

Se știe că în ultimii ani. In con
formitate cu hotăririle Conferințe
lor Naționale și ale Congresului al 
X-lea al partidului, in țara noas
tră s-a desfășurat o vastă activitate 
de perfecționare a organizării și 
conducerii vieții economico-sociale. 
îmbunătățirile aduse prin crearea 
centralelor industriale. institu£io- 
nalizarea conducerii colective, a a- 
dunărilor generale ale oamenilor 
muncii, perfecționarea legislației in 
principalele domenii aJe activității 
e.'onomico-sociale au avut ca o- 
biectiv crearea cadrului necesar 
pentru realizarea unei conduceri 
dinamice, eficiente, pentru crește
rea operativității in dirijarea vie
ții economice, pentru participarea 
largă a oamenilor muncii la lua
rea deciziilor, pentru folosirea din 
plin a potențialului material și 
uman al țării, in vederea progresu
lui economic cit mai rapid, a ridi
cării nivelului general de trai.

Analizind modul in care au fost 
aplicate aceste măsuri, evidențiind 
rezultatele lor pozitive — reflec
tate și in îndeplinirea cu succes a 
cincinalului trecut și a planului pe 
primii doi ani ai actualului cinci
nal — Plenara C.C. al P.C.R. din 
februarie—martie a arătat că, cu

toate progresele realizate pe linia 
perfecționării structurilor organi
zatorice, in acest domeniu mai 
există incă serioase lipsuri și ano
malii. Pornind de la aceste reali
tăți, este necesar ca in adunările 
lărgite de partid să se reliefeze 
întreaga însemnătate a măsurilor 
adoptate — pentru lichidarea unor 
asemenea fenomene negative ca 
existența unui aparat administra- 
tiv-funcționăresc supradimensionat 
in raport cu necesitățile reale, ma
nifestări do birocratism și lipsă de 
operativitate in soluționarea pro
blemelor, persistenta unor parale
lisme și verigi intermediare, folo
sirea în munci administrative a 
numeroase cadre de specialiști ne
cesari producției. Și se poate spu
ne, in mod neîndoielnic, că spiri
tul de mobilizare pentru .înlătura
rea acestor fenomene., pentru în
făptuirea strictă, judicioasă a mă
surilor stabilite va crește cu a’it 
mai mult cu cit dezbaterile din 
adunările de partid vor reliefa mai 
viu. mai convingător, mai plastic 
faptul că aceste măsuri — asigu- 
rînd o dimensionare rațională a 
numărului funcțiilor de conducere, 
realizarea unor structuri și forme 
de conducere mai simple, mai a- 
propiate de producție si mai efi
ciente. cu mai puține trepte ierar
hice și cu un grad înalt de func
ționalitate — sint menite să deter
mine o îmbunătățire generală a 
activității și o accelerare a ritmu
lui de dezvoltare în toate dome-

BILANȚ INDUSTRIAL 
RODNIC

IN ÎNTREPRINDERILE 
BĂCĂUANE

B A C A U (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. B3ltă). — Din 
datele centralizate la Direcția 
județeană de statistică Bacău 
rezultă că in Întrecerea pe care 
o desfășoară pentru îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men, colectivele de muncă din 
întreprinderile industriale de 
pe meleagurile Bistriței și Tro- 
tușulul au obținut în primul 
trimestru al anului, peste sarci
nile de plan, o producție în va
loare de 67.7 milioane lei. A- 
coasta se concretizează în 16.4 
KWh energie electrică, 13 700 
tone benzine. 1 000 tone cauciuc 
sintetic. 1 000 tone cărbune. 400 
tone PVC, 417 tone polistiren, 
28 800 mp țesături din lină și 
bumbac. 2 000 perechi încălță
minte. mobilă în valoare de 5.8 
milioane lei etc. De remarcat 
că peste 70 la sută din produc
ția realizată peste plan a fost 
obținută pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de chimiștii din Borzești. mine
rii din Comânești. textiliștii din 
Buhuși, precum și de colecti
vele de muncă de la fabrica de 
hîrtîe și celuloză Letea. com
plexul de prelucrare a lemnu
lui și fabrica de confecții din 
Bacău.
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• SCENA • ECRANUL
• DIN SĂLILE DE CON

CERT • EXPOZIȚII

Ieri, o duminică însorită, 
prielnică muncii pe ogoare, 

în livezi și grădini

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

DÎMBOVIȚA
In cooperativele din Sălcuța, Bra

niște și- Titu, 720 de cooperatori au 
săpat canale de scurgere a apei, au 
fertilizat 55 de hectare, iar meca
nizatorii au arat și pregătit pentru 
semănat 50 hectare teren. Sute de 
cooperatori din Petrești, Ionești și 
Gura Foii au plantat răsaduri. Du
minică, pe ogoarele județului s-a 
menținut viteza de lucru atinsă 
simbâtă, atit la semănat și arat, cit 
și la pregătirea terenului. In total, 
in județul Dîmbovița au fost insă- 
mînțate 7 500 hectare. Suprafața a- 
rată a ajuns la aproape 8 000 hec
tare.

natul culturilor din epoca întii. 
Concomitent cu ampla desfășurare 
do forțe in cimp, duminică s-a ac
ționat energic la imoâduriri și plan
tarea pomilor fructiferi. Peste 9 000 
de tineri au sprijinit acțiunile de 
plantări și împăduriri in raza o- 
coalelor silvice Vintilă Vodă. Cis- 
lau. Rimnicu-Sărat și Buzău, să
dind 50 000 puieți.

terenurile nisipoase. în raza de ac
tivitate a S.M.A. Bratovoiești, care 
servește 5 cooperative agricole, 
pînă duminică seara au fost insă- 
mințate aproape 1 000 hectare. Cu 
toate că pămintul este umed, du
minică, pe ogoarele Doljului au 
fost însămințate peste 3 500 hec
tare, in majoritate cu porumb.

^PRAHOVA. ■
în județul Prahova s-au plantat 

ieri 15 000 pomi și arbuști fructi
feri. La Văleni de Munte și Cim- 
pina au ieșit la sădirea pomilor a- 
proape toți elevii aflați în vacanță 
de primăvară. Rezultate frumoase 
au obținut și cooperativele din Fi- 
lipeștii de Pădure. Scorțeni. Dițești 
și altele. De la 1 aprilie și pînă du
minică seara, în județul Prahova 
s-au plantat 100 000 pomi.

Duminică a fost zi de lucru re
cord pentru pomicultorii județului 
Vrancea : in livezi, in grădinile de 
lingă case, pe marginea drumurilor 
și in parcuri au fost plantați 15 400 
pomi, din care 3 100 nuci și peste 
20 000 arbuști. Pînă la această dată, 
in județ au fost sădiți peste 54 000 
pomi fructiferi, cu 9 000 mai mult 
decit s-a stabilit prin plan. La a- 
ceste acțiuni s-au evidențiat cetă
țenii comunelor Dumbrăveni. Gura 
Caliței, Năruia, Suraia, Tifești, Vi- 
nători și Paltin. S-a lucrat intens 
și in podgorii. Pină in prezent au 
fost plantate peste 85 000 vite al
toite, din care numai duminică 
23 000.

Ieri, ogoarele județului au fost 
impinzite de peste 2 200 tractoare 
care au lucrat la pregătirea terenu
lui și semănat. Pină în prezent au 
fost însămințate aproape 14 000 hec
tare de sfeclă de zahăr, această lu
crare fiind încheiată în unitățile 
aparținind consiliilor intercoopera- 
tiste Tg. Mureș, Band, Sărmaș, Zau 
de Cimpie, Iernut și Gornești. In- 
tr-o singură zi au fost executate in 
cooperativele agricole arături pe 
mai mult de 2 000 hectare și 6-au 
însămințat peste 3 500 hectare.

vWiiv»$ \

Țăranii cooperai ori și mecaniza
torii și-au încheiat ziua de muncă 
de ieri cu un bilanț bogat : au fost 
arate 950 ha și însămințate 2 950 
ha. Cooperatorii din Glodeanu Să
rat și-au împărțit forțele : la com
baterea băltirilor și la lucrările din 
cimp. Deși apa a provocat multe 
neajunsuri, aci s-a încheiat semă

In numeroase cooperative agri
cole s-a muncit, ieri, cu toate for
țele la semănatul porumbului și 
pregătirea terenului. Țăranii coo
peratori din Giubega au fost prin
tre primii pe județ care au germi
nat de însâmînțat cele 578 hectare 
cu floarea-soarclui, sfeclă de zahăr 
și alte culturi din prima epocă. O 
activitate intensă la semănatul po
rumbului am întilnit ieri in coo
perativele din stingă Jiului, pe

Deși ieri, in vestul țârii, tempe
ratura a scăzut față de restul zi
lelor, pe ogoarele județului Timiș 
s-a muncit intens. Bilanțul acestei 
duminici a fost dintre cele mal 
rodnice. S-au semănat 1 393 hec
tare cu floarea-soarelul și 1 123 
hectare cu culturi furajere, precum 
și 290 hectare cu cinepă și 120 
hectare cu porumb, cele mai mari 
suprafețe fiind însămințate la coo
perativele agricole din Făget, Mă- 
năștur, Racovița, Săcălaz. Tot du
minică s-au plantat 51 200 pomi 
fructiferi și de pădure și au fost 
curățate 2 750 hectare de pășuni.

30 000 de tineri ou participat ieri, în toate colțurile orașului, la ampla acțiune patriotica de înfrumusețare a Capitalei

A
PENTRU SANATATEA FIECĂRUIA

de la l-Te-Be
ul

Timp de cinci zile, țara noastră a 
avut ca oaspeți stimați pe președin
tele Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed Nimeiri, împreu
nă cu soția Buseina Nimeiri. care, 
la invitația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, au făcut

o vizită oficială în România 
răspuns la vizita întreprinsă anul 
trecut in Sudan de șeful statului 
român.

Ambianța cordială, prietenească, in 
care au avut loc intilnirile și con
vorbirile dintre cei doi șefi de state, 
manifestările de caldă simpatie cu 

-- au fost salutați de populația 
muncii din

A’u exisiă nici o diferență între exigența generală 
cetățenilor .u pretențiile subsemnatului față de func

ționarea transportului urban in comun. Dar așa cum 
nu identificăm hibele organizatorice și economice ale 
întreprinderilor de transport cu ființa personalului 
îmbarcat. tot ast'el nici nesăbuința unui șofer sau a 
unei încasatoare nu ne vor determina să uităm că in 
respectivele unităti lucrează salariați conștiincioși. OA
MENI Al MUNCII. Ei ist consumă devotamentul co
tidian prin politețe reținută — dar cine să observe 
meritul de a nu deschide o harță — prin precizia la 
conducere — dar cine să guste frumusețea unei opriri 
line — prm cite șt mai cile ..realizări" zilnice, cu nimic 
mai pre,os ca'itativ decit cele ale strungarului, tracto
ristului sau aca^a.ui de cale ferată. Poate sintem prea

PICĂTURA DE CERNEALĂ

obișnuiți cu ele șl prea acriți de antiteza lor ca să 
mai băgăm in seamă.

Nici despre 30 443 n-am fi știut dacă șoferul 30 443. 
tinăr. blond, cu figura plăcută și zimbet civilizat, n-ar 
fi avut la pupitrul din spate o încasatoare guralivă, 
iar incasatoarea nu ar fi avut in mașină un prieten, 
căruia ii povestea un fapt divers.

Intr-una din zilele trecute. 30 443 a ieșit cu autobu
zul din garaj la ora 4.42, oră ia care cel puțin jumătate 
d:n noi dormeam. A lucrat pe linia 73 cu graficul tu- 
-x-ui 7. La ora 10 trebuia să se retragă, mașina a- 
vind de suferit remedieri mecanice. Așa era consem
nat pe foaia lui de parcurs

Dar la ora 10. 30 443 a constatat că dinaintea lui lip
sesc două mașini. Se aflau in pană. Nesolicitat de ni
meni. fără să știe decit el și taxatoarea guralivă, șofe
rul l.T.B. 30 443 a mai porntt o dată in cursă, a efec
tuat suplimentar o tură Ca să nu lipsească de pe tra
seu trei mașini la rină. 1n speranța că intr-un ceas 
și jumătate, cit s-a hotârit el să mai rămină in cir
culație fie și cu motorul tușind, va mai apărea vreo 
mașină.

Simplu, curent, ca o însemnare pe foaia de parcurs.

Sergiu ANDON

pri- 
con- 

fizice

După cum s-a mai anun
țat in paginile ziarului nos
tru, activul de partid din 
Capitală a dezbătut mul
tilateral și a aprobat pla
nul de masuri al secre
tariatului Comitetului mu
nicipal al P.C.R. cu 
vire la dezvoltarea 
tinuă a educației ____
și sportulu' In București. 
Acest plan de măsuri — 
elaborat în lumina Hotă- 
rîrii plenarei C.C. al P.CR. 
din februarie-martie 1973, 
document programatic de 
cea mai mare însemnătate 
pentru avlntul mișcării 
sportive din România — 
are In vedere, în primul 
rînd. o largă activitate de 
masă pentru cuprinderea 
tineretului și a populației 
bucureștene la practicarea 
sistematică a exercițiilor 
fizice și a sporturilor.

Așa după cum a reieșit 
pregnant din discuții, ca și 
din măsurile adoptate de 
către activ, organele și or
ganizațiile de partid ale 
sectoarelor, din întreprin
deri. Instituții și unități de 
invățămint vor trebui să-și

exercite mai activ rolul de 
conducătoare șl îndrumă
toare ale iniregii activități 
de educație fizică și sport, 
consideri nd această acti
vitate drept o compo
nentă de seamă a muncii

a
și

dezvoltarea continuă 
sportului în unitățile 
cartierele Capitalei.

Rețin în mod deosebit 
atenția modul profund și 
multilateral in care au a- 
bordat organele de partid

Activul municipal de partid a dezbătut și 
adoptat un amplu plan de măsuri pentru 
antrenarea bucureștenilor la practicarea 

exercițiilor fizice și a sportului

de educare socialistă a 
maselor. în acest spirit, 
comitetele de partid ale 
sectoarelor, organele și or
ganizațiile de partid din 
întreprinderi, instituții și 
unități de Invățămint au 
primit sarcina să studieze 
amănunțit situația educa
ției fizice șl a sportului șl 
să întocmească ele Insele 
planuri de măsuri precise, 
menite să asigure intensi
ficarea rapidă a activității,

din București problemele 
mișcării sportive, seriozita
tea cu care comuniștii s-au 
îndreptat cu fața spre spor
tul de masă, concepția ce 
stă la temelia acțiunilor — 
acf-ea de a considera edu
cația fizică și sportul drept 
activități de interes națio
nal. Nu intimplător, deci, la 
consfătuire au luat parte 
activiști cu munci de răs
pundere în comitetele de 
partid și în consiliile

populare ale sectoarelor, 
directori și secretari ai co
mitetelor de partid de la 
mari întreprinderi și insti
tuții, activiști ai organiza
țiilor obștești și ai institu
țiilor de stat cu atribuții 
în domeniul sportului, di
rectori de școli și cadre 
didactice. In total, peste 500 
de activiști — o forță im
presionantă ce intervine 
plină de dinamism spre a 
transforma sportul bucu- 
reștean într-o mișcare cu 
adevărat de masă !

Toate acestea mobilizea
ză și dau garanția trecerii 
în fapt, susținute și ener
gice, a Ideilor și a măsu
rilor complexe cuprinse în 
planul adoptat. Astfel, 
subliniem că, în spiritul 
Hotăriri plenarei C.C. al 
P C.R., activul de partid 
orientează întregul sistem 
competiționa) de masă 
spre unitățile de bază pen
tru ca ele să asigure pon-

Valerlu MIRONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

care < ............
Capitalei, de oamenii .......... 
orașele Brașov și Ploiești, din uzi
nele, unitățile agricole și instituțiile 
vizitate, precum și importantele do
cumente semnate — toate acestea 
dau temei să se considere că dialo
gul fertil româno-sudanez, început 
anul trecut la Khartum, a fost con
tinuat. in România. cu rezultate 
fructuoase pentru ambele țări și po
poare, pentru cauza generală a păcii 
și cooperării internaționale.

O încercare de a sintetiza aceste 
rezultate pune in evidență cîteva 
concluzii semnificative.

După cum este cunoscut, situind 
statornic in centrul activității inter
naționale prietenia și colaborarea 
frățească cu țările socialiste. Româ
nia acordă, totodată, o permanentă 
atenție dezvoltării relațiilor cu țările 
care și-au cucerit recent independen
ța, cu toate țările in curs de dez
voltare. în această privință, vizita 
istorică întreprinsă anul trecut de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Afri
ca s-a înscris ca o contribuție 
hotăritoare la dezvoltarea relațiilor 
de solidaritate și colaborare dintre 
România și țările acestui continent, 
la apropierea dintre poporul român 
și popoarele africane, răspunzind, 
totodată, intereselor întăririi unității 
de acțiune a întregului front anti
imperialist, cauzei progresului, păcii 
și colaborării in lume.

Anul care s-a scurs de atunci a 
confirmat pe deplin caracterul rodnic

al acestei inițiative istorice, fiind 
edificatoare in acest sens evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-sudane- 
ze in toate domeniile — economic, 
politic, cultural, științific.

Dorința și hotărîrea celor două 
țări și popoare de a accentua acest 
curs și-au găsit o concludentă expre
sie în Declarația solemnă comună a 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Democratice Sudan — sem
nată de cei doi președinți în, Capi
tala noastră. Document de înaltă 
semnificație politică. Declarația dă 
glas năzuințelor ce animă popoarele 
român și sudanez de a lărgi și 
adinei relațiile de colaborare dintre 
ele, de a conlucra in direcția pro
movării țelurilor păcii și cooperării 
intre toate statele. în același timp, 
Declarația _ cristalizează limpede și 
proclamă în mod solemn principiile 
pe care cele două state înțeleg $ă 
fundamenteze relațiile reciproce, ca 
și relațiile cu celelalte state — ega
litatea in drepturi, independența și 
suveranitatea națională, neamestecul 
în treburile interne, avantajul re
ciproc, rierecurgcrea la forță și ame
nințarea cu forța, inviolabilitatea 
frontierelor și celelalte principii care 
decurg din dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a-și decide singur 
soarta. Consacrarea și în documentul 
semnat la București a acestor nor
me ale dreptului și eticii internațio
nale ilustrează recunoașterea tot • 
mai largă de care se bucură pe 
toate meridianele, contribuie la în
făptuirea dezideratului ca ele să fie 
așezate la baza unor relații noi. 
democratice. intre toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduirea 
socială.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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A Șl B
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actualitatea culturală
SCENA

de «stat din Ara.d a avut loc «im- 
7 aprilie 1973.

i „Soțul păcălit" 
irerea Iul Tudor 
ibuție fac parte 

Copacoa. G^bi Daicu. 
Olimpia Didiî 
l a D ma-Jurcă, 
Ștefan Neagrău.

premiera cu 
de M«1 lire. In 
A-ghezi. Din 

actorii : Iulian 
Mlyu Drftgoi. 

seu. Dan Andrei. Eml- 
Horia Ionescu șl

• î Tea tnil
ret din Iași au

pentru ropll șl flnr- 
avut loc de curind

premierele r'•'«.-'or ..Hercule in cău
tarea merelor de aur” de Va’entm 
Silvestru (regia Petre Bokor. sceno
grafia — Cik Damadian. in distribu
ție : Nicolae Brehnescu. Teofil Vilcu 
— voce. Constantin Clofu — ml- 
nulre, Cornelia Gheorghiu — voce, 
Ortansa Stănescu — minulre. Si
mona Ag.nchi. Constantin Amunten- 
c•; etc.) și ..l'n pantof fericit*' de 
Victor L< ihu (regia Petre Bokor. 
sc'nografia Tache Dobrcscu. In dis- 
t'.buî o Ion A.g-ichl, N!c. Brehnescu, 
Camelia Bujdci, Const Amuntencci).

q Gala filmului olandez
Astă scară are loc. la cinemato- 

grttful „Capitol**, o gală a filmului 
olandez, organizată sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialisle. Va fi prezentat docu
mentarul do lung-metraj Vocea 
apel, realizat de Bert Haanstra — 
un film interesant care înfățișează. 
d:n cele mai diferite unghiuri, con-

f run tarea oamenilor Olandei de 
astăzi cu apele pe care le-au în
vins. r _ . ...
pletat de documentarul de scurt- 
metraj Cerul Olandei (realizat de 
John Ferno), consacrat frumuseți
lor peisajului olandez. Filmele vor 
rula. In continuare, pe ecranele 
noastre.

Programul galei este com

© Premiere cinematografice

EXPOZIȚII
• ..Ipostaze figurative" se lntitu- 

!• jză expcvj’ia de desen și gravură 
pe care ATELIER 35 o prezintă pu- 
t 'icului in sălile Galeriei „Orizont** 
(Bd. N. Bâlcescu nr. 23).

• La Teatrul „Valea Jiului" din 
Petroșani a avut Lv r -mt premiera 
specticn’-.slui ...locul dc-a vacanta'* 
de Mihail Sebastian. In regia lui Ton 
Simionescu și scenogr 
Florea. avind in distr 
mitru Drâcca. Mihai 
Ionescu Cristoloveanu. 
ca. Mircea Pinișoară. 
trescu (de la Teatrul 
Pitești),

în confruntare:

IfflMÎ VtiSPKim
La (ața locului

s-au găsit soluții

Pe platforma Combi
natului siderurgic de la 
Galați se lucrează în 
ritm intens la cel de-al 
patrulea furnal de 
1 700 metri cubl. Au ,O5‘ 
atacate atit lucrările care pri
vesc furnalul propriu-zia. cit 
și cele pentru construirea insta
lațiilor aferente. Din cel 3 800 
de piloți care vor sta la baza 
viitorului agregat au fost im- 
plintați pină acum 800. Dacă 
timpul de turnare a fundațiilor 
pentru furnalele 2 și 3 a fost 
scurtat la jumătate, fată de 
Drimul agregat, fundația noului 
>biectiv. afirmă constructorii, 
ya fi realizată intr-un timp mult 
mai scurt. In acest sens pe șan
tier se lucrează in două și trei 
schimburi, astfel incit cei 80 000 
mc de beton să poată fi turnați 
fără întrerupere.

La peste 800 000 lei 
se ridică economiile 
realizate de la începutul anu
lui și pină in prezent de colec
tivul de muncă al Depoului 
C.F.R. Buzău. Cea mal mare 
parte a economiilor obținute se 
datorează reducerii consumuri
lor specifice de materii. ma
teriale și combustibil. Rezultate 
notabile în această direcție a 
înregistrat și autobaza de trans
porturi care a reușit să econo
misească. in aceeași perioadă. 
38 000 litri benzină șl 1 700 litri 
ulei.

La Eforie Nord a sosit 
primul grup de turiști 
Strâîni Pentru a-Șl petrece 
vacanța ne litoralul românesc al 
Mării Negre. Sint 170 de tu
riști din Belgia. O bună parte 
dLntre oaspeți. împreună cu alte 
peste 1 200 de persoane din toa
te colțurile țârii, fac tratament 
la noul „Centru de recuperare 
medicală și fizioterapie" din 
Eforie.

La lucrările consfă
tuirii județene a cadre
lor medico-sanitare din 
județul Sălaj care s au 
desfășurat la Zalău s-au dezbă
tut problemele intensificării 
muncii de educație sanitară, 
ale creșterii natalității, igieni
zării localităților. alimentației 
raționale. Au fost, de asemenea, 
dezbătute aspecte ale atragerii 
întregului personal medico-sani
tar Ia transpunerea in viață. în 
mod exemplar, a politicii parti
dului și statului nostru de pro
movare a stării de sănătate a 
populației. - ■

La întreprinderea de 
rețele electrice din Ti
mișoara au fost reali
zate mai multe instala
ții și dispozitive auto- 
niQtC care Permit livrarea 
energiei electrice la parametrii 
normali, precum și economisi
rea acesteia in timpul transpor
tului și utilizării ei de către 
consumatori. De asemenea, in 
colaborare cu Institutul Poli
tehnic a fost conceput și exe
cutat un regulator automat — 
primul de acest fel din țară — 
care menține permanent tensiu
nea in limitele impuse de func
ționarea normală a tuturor uti
lajelor. echipamentelor si ana- 
ratajelor ce consumă energie e- 
lectrică.

AVIR0M - Asociația 
crescătorilor de păsări 
și animale mici din iude- 
țul Dîmbovița a deschis stmbă- 
tă in orașul Moreni o expozi
ție de porumbei, găini, curci, 
rațe, bibilici și fazani. iepuri 
de casă pentru carne și bla
nă. nutrii, vulpi argintii, cobai. 
Sint în pregătire intilniri intre 
crescători pentru schimb de 
experiență. Expoziții asemănă
toare se vor inaugura si in 
alte orașe din județul Dîmbo
vița.

tem informați că nl 
se trimite o copie de 
pe referatul de cer
cetare a faptelor sem
nalate tntr-o sesizare 
trimisă de redacție. 
Intr-adevăr, din lectu
ra referatului rezultă 
că inspectorul Ion Sa
va. din corpul de con
trol al președintelui, 
a efectuat cercetări 
minuțioase tn comuna 
Mihâicști, scoțînd la 
iveală Ilegalitățile și 
abuzurile săvirșite in 
privința organizării a- 
telierului de confec
ționat cahle de te
racotă. aparținind con
siliului popular comu
nal. In primul rind, 
s• arată că acest ate
lier n-a fost înființat 
potrivit reglementări
lor in vigoare. Mese
riașului Spiridon Ma- 
teescu, conducătorul 
a-'estuia. nu i s-a 
fixat un salariu tari
far : totodată, nu s-a 
stabilit ce producție 
trebuie să realizeze 
atelierul intr-o peri
oadă dată. efectivul 
de lucrători etc. In 
schimb, conducătorul 
atelierului a fost îm
puternicit să vîndă 
produsele, dîndu-i-se 
chiar și un chitan
țier. Practic, consi
liul popular comunal 
n-a exercitat nici un 
control asupra activi
tății atelierului de te
racotă : , ce și cit se 
produce, cui se vinde, 
ce cheltuieli s-au făcut 
și veniturile realizate. 
Rezultatul activității 
unui asemenea simu
lacru de unitate de 
producție nu-i greu 
de ghicit A luat fie
care cit și cum a pu
tut Bineînțeles, pe 
seama intereselor ob- 
ștei. Mateescu a vin- 
dut. pină in octombrie 
anul trecut, sobe in 
valoare de 8 700 lei. 
In schimb, a încasat 
pe ștatul de plată 
13 000 lei. „Ceea ce 
este neclar In această 
activitate, se spune 
în referat, este că nu 
s-a putut stabili rea! 
cite sobe s-au produs. 
Luind după capacita
tea cuptorului de arde
re și dună mina de 
lucru angajată, rezultă 
că in anul 1072 trebuia 
să se producă 80 de 
sobe, ceea ce echivala 
cu 80 000 lei. Respon
sabilul atelierului jus
tifică doar 14 sobe, din 
care 9 pe chitanță și 
5 date unor salariațl al 
consiliului popular co
munal... președintelui 
Iana Nicolae, vice
președintelui Boteanu 
Ion. casierului comu
nal Simion Ion (două 
sobe) și agentului fis
cal Iordnche Constan
tin". Tn continuare, 
inspectorul afirmă : 
„rezultă că le-au luat 
fără bani". După a- 
ceea, conchide .* „în- 
trucit in această ac
țiune de clarificare a 
celor de mai sus sint 
implicați și salariațl 
ai consiliului popular, 
împreună cu președin
tele, propun comite
tului executiv al con
siliului popular jude
țean să analizeze acest 
caz și să dispună'*.

Vasăzică, după a- 
proape 3 luni de zile 
de la data cind a fost 
trimisă sesizarea spre 
rezolvare, aflăm că se 
propune să se analize
ze... Or, redacția nu a 
adresat scrisoarea in
spectorului din corpul

de control, cl consiliu
lui popular județean, 
care avea obligația să 
informeze nu numai 
usupra constatărilor, 
ci și asupra măsurilor 
întreprinse. Iată de 
ce nu putem conside
ra că sesizarea a fost 
rezolvată, așa cum re
zultă din răspunsul 
primit

La redacție a sosit 
o scrisoare semnată 
dr> 38 di tineri d.n 
satul Coșlartu, comu
na Sintimbru. județul 
Alba. Ei arătau. in 
principal, că in satul 
lor — care numără 
mal bine c’a 500 de 
locuitori. din care 
foarte multi tineri — 
de cițiva ani nu se 
desfășoară nici un fel 
de activitate cultural- 
cducativă. Consiliul 
popular al județului 
Alba confirmă 
țea sesizării tinerilor 
adresată redacției, ca 
Și posibilitatea în
lăturării neajunsuri
lor semnalate. „Se va 
deschide (probabil că 
s-a și deschis — n.n.) 
un club a] tineretului, 
intr-o încăpere din 
castelul existent in 
Coșlariu. care va func
ționa trei zile pe 
săptămină (joia, sim- 
băta și dum’nica). 
Clubul va <i dotat cu 
jocuri de șah, remv, 
tenis de masă, un apa
rat de radio și va fi 
condus de un consiliu 
de conducere, format 
din tineri. De aseme
nea. localul de școală 
va fj pus la dispozi
ția cetățenilor in zile
le cînd rulează filme, 
precum și cu ocazia 
spectacolelor cultural- 
artistice". Este, fără 
îndoială, un început 
promițător. Răspunsul 
precizează apoi că „în 
perspectivă se are in 
vedere ca întreg cas
telul să fie transfor
mat în cămin cultural. 
Pentru aceasta este 
necesară suma de
30 000 lei. care in
acest an nu se poate 
realiza din contribu
ție voluntară, deoare
ce sint incluse urmă
toarele construcții : o 
bibliotecă în satul 
Sintimbru, mărirea 
spațiului la căminul 
cultural din Totoi și 
construirea unei săli 
culturale la Sintim
bru **.

Nimic de zis ! Dar. 
In legăttiră cu a- 
ceste ultime preci
zări, considerăm ne
cesar să redăm un
pasaj din scrisoarea
tinerilor adresată re
dacției : „Noi, tinere
tul, ne angajăm ca. 
in cazul clnd‘ni se 
pune la dispoziție clă
direa. să participăm 
cu munca noastră la 
efectuarea reparații
lor și. totodată. să 
organizăm acțiuni ar
tistice pentru colecta
rea de fonduri nece
sare la amenajarea 
sălilor". Propunere 
care nu este lipsită de 
interes.

• Dimineți de război — produc
ție a studiourilor albaneze, in re
gia lui Kristaq Dhamo Filmul 
evocă eroismul unor copil dintr-un 

. participant la luota 
terorii fasciste P’-intre 

Raoul Povani. Fatmir

Săptămlna aceasta. In afară de 
documentarele din gala filmului 
olandez, sint programate următoa
rele premiere :

• Tecumseh — producție a stu
diourilor DEFA-Berlin. in regia 
lui Hans Kratzert Film inspirat 
din lupta pentru libertate purtată, 
la începutul veacului trecut, de 
triburile de Indieni din America de 
Nord. Cu Gojko Mitici, Annckath- 

Bllrger ș.a.

Cu asemenea
sat albanez, 
împotriva l 
interpret! : 
Dibra.

• Trăind în libertate — nroduc- 
ție a studiourilor engleze, in regia 
iul Jack Koffnr. Un film despre 
lumea animalelor sălbatice din 
ostul Africii.

■rf a lui Aurel 
-ibufe pe Du- 

Clita. Paula 
Stefania Don- 
Pctre Dumi- 
„A. Davila** 

. ........ Aurora Novăcescu. Mircea 
Zabalon. Wilhelmina Sovinschi-Cita, 
Alexandru Dan.

măsuri nu se în

tărește discipli

• La Casa orășenească de cultură 
din Tirgu Secuiesc s-a deschis o ex
poziție de pictură semnată de Vin- 
czcffy Lâszlo.

REPUBLICA,

MAREAT A

scena Palatului 
perindat peste

VATRA"

• Muzeul de artă modernă și con
temporană românească din Galați 
r-tr Republicii nr. 141) a deschis re- 
< nt o nouă expoziție intitulată „Ar- 
t'stu) contemporan șl universul său". 
V- rnisajul a fost precedat de o amplă 
d-'zbMcre pe tema „Muzeul de artă 
contemporană românească și funcțiile 
sale" — la care au participat artiștii 
prezențl in expoziție.

VASLUI (Corespondentul „Scln- 
tcii", Vasile lancu). — La Casa 
editură a sindicatelor din Vaslui 
f-vt deschisă recent o expoziție 
ariă plastică cuprinzind lucrările 
dxiă pictorițe : Jcnița Ghiga și Ileana 
Codreanu.

MIERCUREA
telefon). — In noul cămin cultu
ral din comuna Tulgheș (jude
țul Harghita) Ieri a avut Ioc 
festivitatea de inaugurare a aso
ciației culturale „Vasile Alec- 
,sandri“. La festivitate a partici
pat tovarășul Ludovic Fazekaș, 

'prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, activiști de 
.partid și de stat, numeroși oa
meni ai muncii din comună, ro
mâni și maghiari, artiști amatori 
și alți invitați. Cu acest prilej au 
fost aprobate statutul de func

ționare al asociației și planul de 
[activitate al secțiilor sale : cul- 
turai-științifică, etnografie-fol- 
clor și artistică.

Partlcipanții la festivitate au 
adresat o telegramă Comitetului 

’Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prin care se angajea
ză să slujească neabătut politi
ca partidului nostru, contribuind 
ta realizarea sarcinilor economi
ce actuale, la înflorirea culturii 
■socialiste din patria noastră.

na muncii

■
i'

ti
H Kv* ■■

La sfârșitul acestei săptămîm, nemuritoarea comedie a lui I. L. Carcgiale, 
„O SCRISOARE PIERDUTA", în montarea lui Liviu Ciulei, se va prezenta, 
pe scena Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra', pentru a suta oară. In ima

gine, o scena

TÎRGU MUREȘ. - (Corespon
dentul „Scinteii", Deaki Lo
rand). în județul Mureș. vacan
ța de primăvară a elevilor a 
debutat cu o amplă manifestare 
închinată patriei și partidului : 
faza republicană (zona Tirgu 
Mureș) a Festivalului cultural- 
artistic al pionierilor și școlari
lor „Republica, măreață vatră". 
Timp de două zile (simbătă și 
duminică), pe ------ ,
culturii s-au 
2 000 dintre cei mai buni inter
pret și mesageri ai cintecului 
și dansului popular, ai cintecu
lui patriotic și revoluționar, din 
județele Satu-Mare, Cluj. Ma
ramureș. Sălaj, Sibiu, Bistrița- 
Năsăud și Mureș.

din spectacol

„Memoria

ZALĂU (prin telefon de la 
Al. Mureșan). Cu manifestarea 
cultural-artistică de duminică, . 
din comuna Pericei, constind 
din prezentarea de către an
samblul folcloric al căminului 
cultural a unui original obicei 
de nuntă, se încheie concursul 
„Memoria Sălajului", organizat 
de comitetul județean pentru 
cultură și artă. Concursul, menit 
a valorifica tradițiile și datinile 
locale, a prilejuit o serie de 
spectacole remarcabile.

PROGRAMUL I

Curs de limba franceză. Lec
ția a 49-a.
Telex.
La ordinea zileL AzL jude
țul Suceava.
Căminul.
Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală, 
moi de seri.

15.30 Teleju-nal a Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.

10.50 Cintecul sâptâmJnll : „M!n-
dru slnt de țara mea" de 
Noru Demetriad. pe versuri 
de Ovddiu Dumitru. Interpre
tează Ana Petria șl Pulu 
Năstase.

•Ș Ancheta TV : Abuzul.
2:P <ian foileton : ..Cîntee la 

apusul soarelui" după roma-

nul lut Lewis Gibbon. Reg'a 
Moira Armstrong. Episodul 
IV — „Semânatu?-.

21.35 Revista literar-artistică TV. 
Literatura și valorile adevă
rului.

*2.30 24 de ore.
22,50 Luminile rampei. Arii din 

opere Interpretate de tenorul 
Titus Moraru de la Opera din 
Timișoara.

PROGRAMUL II

20.00 Avanpremiera.
20.05 Publicitate.
20.15 Film serial pentru copil : 

..De'finul Flioper”.
20.40 Melodii nocturne. I 

muz’.cri-dlstrac’.ivă 
de Televiziunea din

21.10 Filme documentare : 
bunii”. „Urmașii” 
ții ale studlou'ut 
grafic

21.33 F:lm arilstlc : ..

Emisiune 
realizată 
Moscova. 

„S’.râ- 
produc- 

clnemato- 
„Al. Sahla”.

. .... ..'Jnde-I gene
ralul”. Producție a studiouri
lor cinematografice din 
F P Polonă. Regia Tadeusz 
Chmielewski Cu : Elizbleta 
Cryzewska. Jerzy Turek.

(Urmare din pag. T)

niile vieții sociale, corespunzător In
tereselor Întregului popor. A a cum 
sublinia tovarăș’;] Nicolae Ceaușescu 
in cuvintarea rostită la Plenara C.C. 
al PC.R. dn februarie—martie, 
„este neresar să se înțeleagă că ve
nitul national nu se creează in bi- 
roDri. ci numai in producția mate
rială. Reducerea personalului func
ționăresc și mărirea proporției celor 
care lucrează direct in producție este 
o condiție fundamentală a creșterii 
productivității muncii sociale, a spo
ririi avuției naționale, a creșterii bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului nostru popor".

In activita'ea politică pregătitoare 
a organiza:iilor de partid, in întrea
ga desfășurare a acestor adunări este 
necesar să se aibă in vedere m med 
deosebit faptul că rolul adunărilor 
nu este numai de natură explicati
vă ; pe lingă această hiură, se cere 
ca e’e să a bă un FRONT NȚAT CA
RACTER DE LUCRU. Adică să-și 
concentreze atenția asupra modului 
in care misurile adoptate sint apli
cate in ministerul sau instituția res
pectivă. să analizeze aprofundat șl 
multilateral problemele rezultate din 
traducerea lor in viată, modul cum 
s-a reorganizat activitatea, cu alte 
cuvinte, să constituie efectiv foruri 
de exercitare a controlului de partid 
asupra îndeplinirii botărirllor.

In acest sens, o problemă ce se cu
vine a se s tua in centrul dezbateri
lor este îmbunătățirea stilului de 
muncă al organizațiilor de partid și 
organelor de conducere ale ministe
relor și Instituțiilor centrale, ținind 
seama de faptul că însăși crearea 
unor structuri organizatorice mai 
simple presupune, in mod implicit și 
obligatoriu îmbunătățirea substan
țială și a metodelor de activitate.

Astfel, in cadrul noilor forme, 
creșie și mai mult Importanța con
ducerii colective — iar adunările

dc partid vor contribui la dezvolta
rea și perfecționarea acesteia in 
măsura in care comuniștii, ceilalți 
oameni ai muncii vor fi stimu
lați să examineze în spirit critic și 
autocritic, cu exigență partinică, cum 
se exercită această modalitate de 
conducere in instituția respectivă, 
care este eficiența ei, in ce măsură 
conducerea colectivă se îmbină cu 
răspunderea personală, cu obligația 
fiecăruia de a înfăptui hotăririle a- 
doptate, dacă nu cumva este — fo
losim expresia critică a secretarului 
general al partidului — confundată 
cu vorbăria colectivă.

In legătură cu activitatea de con
ducere. sp știe că aceasta include, ca 
o componentă intrinsecă, controlul 
asupra felului cum sint aplicate in 
practică hotăririle de partid și legile 
țării. Va fi de aceea binevenit ca 
in adunările generale ale organiza
țiilor de partid din ministere și din 
celelalte instituții centrale să se c- 
xamineze modul rum se exercită
acest control, dacă are un caracter
sistematic sau sporadic, dacă csle
organizai sau intimplfior — și. tn
special, dacă este însoțit întotdeauna 
de măsuri concrete in vederea solu
ționării nea tunsurilor constatate in 
activitatea întreprinderilor, centrale
lor. știut fiind că numai un aseme
nea control este cu adevărat efi
cient. Pentru fiecare participant la 
adunări, pentru fiecare funcționar de 
stat să devină limpede că nu volu
mul rapoartelor intocmite și numă
rul de aspecte sesizate la întoarce
rea de pe teren, cî modul cum a ac
ționat și acționează pentru rezolva
rea efectivă a problemelor constituie 
criteriul real de apreciere a activi
tății de control.

O deosebită atenție se cere acor
dată In dezbaterile din adunările de 
partid combaterii birocratismului, 
sub ioate formele lui de manifestare 
— ații in stilul de muncă al organi
zațiilor de partid și organelor de stat, 
cit și in însuși modul de organizare a

DIN SĂLILE DE CONCERT
e Evenimentul sâptăminii : 

miercuri 11, ora 20. la Sala mică a 
Palatului va avea loc recitalul de lie- 
du'-i — ciclul ..^chuhert-Brahms" — 
susținut de Emilia Petrescu.

o Valentin Gheorghiu prezintă în 
concertul său extraordinar de. joi 
12. ora 20. la Ateneul Român, con- ' 
cert dirijat de Mihai Brediceanu, 
Rapsodia pentru pian și orchestră pe 
o temă de Paganini de Rahmaninov, 
compozitor sărbătorit in această lună 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de 
la naștere.

• Concertul Radioteleviziunii de 
joi, 12, ora 20, prezintă sub bagheta 
lui Carol Litvin, doi laureați ai Con
cursurilor internaționale ..George E- 
noscu": pianista Claire Berdard
(Franța), basul Ayhan Baran (Tur
cia).

• Filarmonica de Stat din Tg. Mu
reș, dirijată de Lorant Szalman, și 
violonistul Ștefan Ruha vor concerta 
pentru publicul bucureștean marți 
10 aprilie, ora 20. la Ateneul Român.

o Dirijorul simfonicului Filarmo
nicii. vineri 13. simbătă 14. ora 20, 
la Ateneul Român, va fi Enrique 
Garcia Asensio (Spania). Din program 
amintim
„I.a Oracion 
Turina.

prima audiție a lucrării 
del Torero'* de Joacuin

BOTOȘANI (Corespondentul „Scln- 
teii*’, Nicolae Zamfirescu). — Peste 
400 iubitori de muzică din munici
piul Botoșani au asistat, vineri sea
ră. in sala Teatrului ..Mihai Emi- 
nescu", la un recital extraordinar 
pentru vioară șl pian, prezentat de 
Filarmonica de Stat din localitate. 
In program a figurat Integrala so
natelor de George Enescu.

Festivalul elevilor
școlile și liceele de artă
dimineață, la ora 11.în această 

are loc — la Sala mică a Palatului 
— festivitatea pentru decernarea 
premiilor și spectacolul festiv al 
premianților fazei republicane a fes
tivalului elevilor din școlile și liceele 
de muzică. Sîmbălă și duminică. 
Conservatorul bucureștean a găzduit 
concertele fazei finale, republicane, 
a acestei prestigioase competiții a 
tinerelor talente : in cadrul acesteia 
au 
„G.

participat 
Encscu" și

elevi ai liceelor 
Nr. 1 din București,

ai liceelor din Brașov. Constanța, 
Cluj, Iași, Timișoara, Deva, Arad, 
Oradea. Galați, Botoșani. Bacău, 
Ploiești, Buzău. Craiova, Pitești. Tg. 
Mureș, Sibiu, Satu-Mare și al altor 
școli generale de muzică din dife
rite orașe ale țării.

Tot In aceste zile s-a desfășurat la 
Cluj — in cadrul aceleiași ample 
manifestări artistice — competiția, 
în fază republicană, a tinerilor ba
lerini șl balerine 
de coregrafie din

aparținind liceelor 
Cluj și București.

Cercetări s-au

efectuat, dar se

sizarea nu-1 re

zolvată

De la Consiliul 
popular al județului 
Argeș am primit o a- 
dresă, semnată de tov. 
Ion lacomi, vicepre
ședinte. prin care sîn-

Marin Ncagu, mun
citor din București, 
împreună cu șoleruî 
mașinii, care avea să 
aducă niște piese ne
cesare uzinei „Repu
blica" din București, 
unde lucrează, au po
posit intr-o seară la 
Galați. Au umblat pe 
la multe hoteluri, dar 
nu li s-a dat o came
ră pentru a se odihni, 
fiind astfel obligați să 
se descurce cum au 
putut. Nemulțumit de 
o asemenea ospitalita
te din partea hotelie
rilor de la Galați, 
muncitorul amintit a 
adresat redacției o 
scrisoare. Iată răspun
sul Comitetului exe
cutiv a] Conșiliului 
popular municipal Ga
lați. „Verificindu-se 
cele sesizate, s-a con
statat că in toate cele 
trei hoteluri — „Du
nărea", „Turist" și 
„Galați" — în ziua 
respectivă, după orele 
18 erau disponibile 
spații pentru cazare. 
Aceste verificări au 
scos in evidență (dacă 
mai era necesar— n.n.) 
lipsa de receptivitate 
și solicitudine fată de 
clienți, manifestată de 
recepționerele de ser
viciu. Față de această 
situație, conducerea O- 
ficiului județean de tu
rism Galați a sancțio
nat cu „mustrare" toa
te cele 4 recepționcre 
care au fost de servi
ciu la hotelurile res
pective...". în cazul re
latat de cititorul nos
tru rru este vorba' 
doar de o greșeală in 
muncă, săvirșită de un 
funcționar, ci despre 
zu totul altceva. In pri
mul rind, îndatorirea 
de bază a unui recep- 
ționer de la orice ho
tel este de a oferi ca
merele disponibile ce
lor interesați. După 
cum rezultă din răs
puns, cele 4 re- 
cepționere au încăl
cat cu rea credin
ță această obligație 
principală de serviciu. 
In al doilea rind. fap
tul nu s-a intîmplat 
doar la un singur ho
tel. ci la toate trei ! 
Procedeul de a oferi 
camere numaî în anu
mite condiții (și se 
știe de către toată lu
mea care sint acestea) 
constituie o practică 
contrară tuturor nor
melor de ’muncă și de 
etică. Toate aceste 
considerente lipsesc cu 
desăvîrșire din răspun
sul primit. Ca să nu 
mai vorbim că prin 
simple „mustrări" nu 
se întărește disciplina 
muncii într-un ase
menea Important sec
tor de servire a publi
cului.

Neculal ROȘCA

activității din cadrul acestor organe. 
Comuniștii, toți participant^ la adu
nări sint chemați să analizeze con
cret. in funcție de specificul fiecărui 
minister, fiecărei direcții sau servi
ciu. cu maturitate și spirit practic, 
cum se spune „cu ochi proaspeți, 
spălați de orice rutină'*, dacă s-a asi
gurat reducerea la strictul necesar a 
formularisticii și a diverselor rapoar
te statistice, eliminarea hirtlilor de 
prisos, a sinuozităților și întorto- 
cherilor in itinerarul rezolvării pro-

partid să se analizeze modul In care 
consiliile de conducere și comitetele 
de partid din ministere au asigurat 
in practică o asemenea cerință.

Esențial este ca întregii activități 
din ministere și celelalte instituții 
să i se imprime operativitate, prom
ptitudine, să se asigure legături direc
te, sistematice cu toate centralele, 
pentru cunoașterea și soluționarea 
fără intirziere a problemelor pe care 
le ridică îndeplinirea planului in fie
care centrală și Întreprindere și so-

inaltă calificare, șl trecerea lor tn 
unități productive, care resimt o a- 
devărată „foame" de asemenea- ca
dre. Adunărilor de partid le revin 
îndatorirea să analizeze cum s-a 
realizat această acțiune. dacă 
a avut loc afluxul dorit și ne
cesar de forțe tehnice către ac
tivitatea productivă, în ce mă
sură specialiștii pregătiți pentru 
activități tehnice au trecut efec
tiv in munci de conducere nemijlo
cită a proceselor de producție, in

ORGANIZAȚIA DE PARTID-

blemelor. Prin modul concret șl com
bativ de abordare a acestor aspecte, 
prin propunerile concrete in vederea 
asigurării unei evidențe și unor de
cizii rapide și exacte, adunările de 
partid să marcheze declanșarea unei 
ample și energice bătălii împotriva 
birocratismului și formalismului, ca 
frine ale progresului. Angajarea per
severentă și cu toate forțele in a- 
ceastă bătălie se impune pentru fie
care nu numai ca o îndatorire de 
serviciu, dar șl ca o obligație de etică 
socialistă. ca o normă a vieții și 
muncii comuniste.

In acest cadru, de cea mai mare 
însemnătate este organizarea ri
guroasă a activității in toate compar
timentele. delimitarea precisă a atri
buțiilor șl obligațiilor de serviciu ce 
revin fiecărui funcționar. Va fi de 
aceea binevenit ca in adunările de

luționarea lor nelntîrzială. In insti
tutele centrale de sinteză economică 
se impune deopotrivă să se analizeze 
in ce măsură organele întrețin rela
ții directe cu ministerele economice 
și centralele, combătlndu-se tendin
țele de a înlocui cunoașterea directă 
a fenomenelor prin solicitarea de si
tuații statistice și informări. In ce 
măsură aplică concluziile studiilor 
elaborate pentru raționalizarea între
gii activități.

După cum «e știe. în concordanță 
cu Indicațiile conducerii partidului, 
cu hotăririle adoptate, simplificarea 
structurilor organizatorice ale minis
terelor și celorlalte organe economice 
crntralc a făcut posibilă degrevări a 
de lucrări functionărești-adminls- 
trative a unul număr îndemnat de 
specialiști, ingineri șl tehnicieni cu

sectoarele de concepție, de proiecta
re și cercetare - pentru a contribui 
efectiv la imbunâtățirea generală a 
activității productive. promovarea 
tehnicii și tehnologiilor moderne, 
perfecționarea organizări) producției 
și a muncii, înnoirea și modernizarea 
produselor, ridicarea generală a cali
tății acestora, sporirea productivită
ții muncii, reducerea costurilor șl 
creșterea rentabilității.

în repetate rindurL, conducerea de 
partid a subliniat necesitatea îmbu
nătățirii activității de planificare șl 
prognoză la toate nivelurile — minis
ter. centrală industrială — întreprin
dere. a unei mai bune fundamentări 
a opțiunilor privind dezvoltarea in 
perspectivă a ramurii sau sectorului 
respectiv. Dată fund importanța a- 
cestei probleme in vederea genera

lizării unor metode științifice de 
conducere, este necesar ca și această 
firoblemă să fie examinată cu atenție 
n cadrul adunărilor de partid.
Comuniștii, toți lucrătorii din mi

nistere și celelalte organe centrale 
sint chemați să folosească adunările 
generale de partid ca prilejuri po
trivite pentru a contribui prin pro
puneri bine gîndite la stabilirea de 
măsuri care să stimuleze creația teh
nică românească și promovarea pro
gresului tehnic, scurtarea duratei de 
aplicare în producție a rezultatelor 
științifice. îmbunătățirea substanția
lă a întregii activități de cercetare și 
proiectare. Cu deosebită răspundere 
este necesar să fie examinate căile 
soluționării competente și operative 
a tuturor problemelor de care depin
de realizarea integrală a sarcinilor 
în (jomeniul exportului, al creșterii 
competitivității mărfurilor românești 
pe piața externă

Măsurile adoptate de conducerea 
partidului si statului solicită din 
partea fiecărui comunist, fiecărui lu
crator din ministere și din celelalte 
instituții centrale sâ-și perfecțione
ze propria pregătire politică și pro
fesională, să-și însușească știința 
conducerii, tot ceea ce este nou In 
domeniul său de activitate, să dove
dească spirit critic și combativitate 
față de orice manifestări ale conser
vatorismului și inerției, să pună su
flet pentru soluționarea judicioasă șl 
grabnică a problemelor din sectorul 
său de activitate — ca trăsături ale 
conștiinței socialiste. Tot mai limpe
de se conturează astăzi profilul etic 
ce trebuie să caracterizeze pe fie
care lucrător din aparatul nostru de 
stat, ca om plin de Inițiativă și răs
pundere, receptiv față de nevoile 
producției, ca și ale oamenilor mun
cii, conștient că este chemat să slu
jească societatea și nu să fie slujit 
de ea. Ca școală de educație comu
nistă adunarea generală de partid 
este forul cel mai potrivit pentru a 
analiza in ce măsură aceste trăsături

s-au _ înrădăcinat în conduita coti
diană a membrilor de partid, a fie
cărui funcționar.

Firește, procesul de aplicare a re
centei hotăriri a partidului și sta
tului nu poate fi considerat încheiat 
odată cu aceste adunări de partid. 
ORGANELE ȘI ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID DIN MINISTERE 
ȘI DIN CELELALTE INSTITU
ȚII CENTRALE AU DATORIA SA 
DESFĂȘOARE, IN CONTINUARE, 
O SUSȚINUTA MUNCA POLITICA 
ȘI ORGANIZATORICA PENTRU A 
URMĂRI MODUL CUM FUNCȚIO
NEAZĂ NOILE STRUCTURI DE
CONDUCERE, A ÎNRADACINA ÎN
ACTIVITATEA LOR SPIRITUL
VIU, DINAMIC PROPRIU ACES
TOR MASURI. ACEASTA REPRE
ZINT,> O CERINȚA PRIMORDIA
LA A MANIFESTĂRII Șl ÎNTĂRI
RII ROLULUI CONDUCĂTOR AL 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID. A 
EXERCITĂRII DREPTULUI DE 
CONTROL CU CARE SINT INVES
TITE STATUTAR.

In acest sens, este necesar ca pro
blemele aplicării acestor măsuri să 
formeze un subiect in continuare 
analizat șl dezbătut, mereu și siste
matic prezent pe ordinea de zi a 
adunărilor de partid, in planurile de 
muncă ale birourilor organizațiilor 
și comitetelor de partid din minis
tere și celelalte instituții centrale. 
Concomitent, trebuie folosite în con
tinuare toate pirghiile muncij politi
ce. activitatea agitatorilor și propa
gandiștilor pentru ca fiecare lucrător 
din aparatul de stat să se manifeste 
ca un mi'itant activ și neobosit in 
slujba aplicării consecvente a măsu
rilor adoptate de partid.

In aceasta. în atenția, griia sl pre
ocuparea organizațiilor de partid, 
stă chezășia că noile măsuri vor 4a 
toate roadele scontate, vor Imprim^ 
Un nou sl puternic ImDtils întregii 
activitătl economice și sociale, Înain
tării tot mai rapide a țârii noastr» 
pe calea socialismului.
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FOTBAL — DIVIZIA A

Mare succes de public 
al cuplajului bucureștean

SECVENȚE DIN ACTIVITATEA 
SPORTIVĂ DE MASĂ

Sosirea ministrului federal

• Peste 70 000 
din Capitală ! ©

de spectatori pe stadionul „23 August" 
Din nou. Sportul studențesc a cîțtigat 

un punct prețios

REZULTATE TEHNICE

UNIVERSITATEA CLUJ — A.S.A. 1—0(1—0). A marcat Murcșan 
(min. 36). Tot Murcșan a ratat un penalii in prima repriză. In minu
tul 77. Camaro (A.S.A.) a fost eliminat din joc.

DINAMO — SPORTUL STUDENȚESC 3—3 (2—1). Au marcat : Du
mitrescu (min. 5). Dumitrache (min. 8) pentru Dinamo și, respectiv, 
Tănâsescu (min. 29 și min. 78 din penalti) și Moldoveanu (min. 54).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — S. C. BACĂU 1—0 (1—0). A marcat 
Oblemer.co (min. 38).

F.C. CONSTANȚA - F.C. ARGEȘ 1-1 (1-0). Au marcat : Oprea 
(min. 12 din penalti) și. respectiv. Troi (min. 69).

L.T.A. — STEAGUL ROȘU 1—0 (1—0). A marcat Pojoni (min. 45).

C.S.M. REȘIȚA — JIUL 3—0 (3—0). Au marcat : Pușcaș (min. 13). 
Atodiresei (min. 18) și Georgescu (min. 40).

F.C. PETROLUL — C.F.R. CLUJ 0—0.

N. R, La ora cind închidem această ediție, meciul Steaua — Rapid 
•e află in curs de desfășurare. La pauză scorul era de 0—0.

DIVIZIA B
Seria I : Metalul Plopeni — F.C. 

Galați 3—0. Știința Bacău — Folik-h- 
mca Iași 1—0. C.S.U. Galați - Dună
rea Giurgiu 0—0, Progresul Brăila — 
Progresul București 0—0. Delta Tul- 
cea — Gloria Buzău 1—1, Metalul 
București — C.F.R. Pașcani 0—1, 
S.N. Oltenița — Ceahlăul Piatra 
Neamț 2—0. Chimia Rm. Vîlcea — 
C.S. Tirgoviște 2—1. In clasament, 
conduce Politehnica Iași cu 25 de 
puncte.

Seria a Il-a. Olimpia Satu-Mare — 
Olimpia Oradea 3—0. Politehnica Ti
mișoara — C.F.R. Arad 1—0, Nitra- 
monia Făgăraș — Metrom Brașov 
2—0. C.S.M. Sibiu — Metalurgistul 
Cugir 3—0. Minerul Anina — Gloria 
Bistrița 2—1, Metalul Drobeta Tr. Se
verin — Comunul Hunedoara 2—1. 
Electroputere Craiova — Minerul 
Baia Mare 0—0. F.C. Bihor — C.F.R. 
Timișoara 1—0. In clasament, condu
ce Politehnica Timișoara cu 25 de 
puncte.

TENTS j

Finală Năstase-Panatta
In cea de-a doua semifinală a 

turneului internațional de tenis de 
la Barcelona, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 2—6. 6—2,
6—4. 6—4 pe francezul Jauffret In 
finală, Ilie Năstase îl va intilni pe 
Italianul Adriano Panatta, care l-a 
eliminat, după cum se știe, pe spa
niolul Manuel Orantes.

★
Turneul internațional de tenis de 

la Munchen a continuat cu desfășu
rarea meciurilor din sferturile de fi
nală. Stan Smith (S.U.A.). in exce
lentă formă, a dispus cu 6—1, 6—1 
de compatriotul său Bob Lutz. O 
surpriză a furnizat tenismanul ame
rican Cliff Richey, care l-a eliminat 
cu 6—1, 7—6 pe celebrul jucător 
australian Rod Laver. In semifinale. 
Smith il va intilni pe Alexander, 
în timp ce Richey va juca in com
pania lui Gottfried.

(Urmare din pag. 0

derea principală a întrece
rilor. Aici, la locurile de 
muncă și de învățătură — 
viitoare 'orare de formare
a deprinderilor pentru 
exercițiu fizic și sport — a- 
sociațiile sportive vor tre
bui să organizeze campio
nate interne (la cel puțin 
trei ramuri, in sinul acestor 
competiții asigurindu-se un 
minimum de șase partici
pări anuale pentru fiecare 
concurent înscris). Se esti
mează că, procedindu-se 
astfel, zeci de mii de ti
neri și adulți vor fi angre
nați ia întrecerile pentru 
cucerirea titlului de fruntaș 
sportiv pe atelier, secție, 
sector, întreprindere, insti
tuție. clasă, școală, an, fa
cultate ! De asemenea, se 
preconizează ca un număr 
de 50 000 de tineri înca
drați in peste 3 000 de echi
pe să participe la competi
ții permanente, la nivelul 
sectoarelor, al municipiului 
si al diviziilor școlare, an- 
trenîndu-se pentru aceasta 
cel puțin de două ori pe 
sâptămină și concurind a- 
nual de cel puțin 16 ori.

Iată o altă idee majoră 
a planului de măsuri : su
bliniind că activitatea de e-
ducare fizică și sportivă va 
f: orientată prioritar spre 
folosirea formelor simple, 
accesibile tuturora și desfă
șurate cu precădere in aer 
liber, activul de partid si-a 
asumat obiective si sarcini 
majore si in domeniul tu
rismului (excursii, drume-
tii. marșuri. 
eXDcdiții 
re ele.), 
centrele 
sportivă 
canțelor 
precum

cicloturism.
ii. tabe- 

in 
recreere 

timpul va- 
concedillor, 

,______ in vede
rea petrecerii timpului li
ber la sfirșit de sâptămină 
(comitetele sindicale și de 
U.T.C. din fiecare între
prindere sau Instituție vor 
organiza ce) puțin două du
minici cultural-sportive 
pentru oamenii muncii și 
familiile lor). în privința 
natațiel s-a stabilit ca in 
vara aceasta să fie invă-

oionier__ . „
al activității 

de
pe 
și 
și

țați să înoate la centrele 
de inițiere circa 15 000 co
pii, iar toate ștrandurile

ETAPA VIITOARE
(Miercuri, 11 aprilie)

Universitatea Craiova — A.S.A. ; 
Sportul studențesc — C.S.M. Reșița ; 
Steagul roșu — Petrolul ; C.F.R. 
Cluj — Rapid ; Steaua — F.C. Con
stanța : Jiul — U.T.A. ; F.C. Argeș — 
Dinamo ; S.C. Bacău — Universitatea 
Cluj.

IN PRIMA 
DUMINICA 
A VACANTEI

Ieri, prima duminică a vacantei 
do primăvară, elevii bucureșteni au 
putut participa, după preferințe, la 
o scrie de competiții special orga
nizate pe terenuri din incinta unor 
mari baze sportive, pe aleile parcu
rilor, pe terenurile sportive alo șco
lilor lor. Alte cîteva mii de tineri șl 
tinere, chiar oameni maturi, s-au în
trecut la cros (in parcul Herăstrău), 
la atletism, volei, handbal, popice 
(la baza sportivă Voința), orientare 
turistică (in pădurile Pustnicul. Bă
nești. Mogoșoaia), la cicloturism etc.

...Ca și simbătă după-amiază. ieri, 
de la primele ore ale dimineții, 
ținta tinerilor amatori de sport a 
fost parcul sportiv al clubului ..Pro
gresul11. Cele mai solicitate au fost 
terenurile de tenis. Fotbalul nu a 
lipsit, firește, do marginile terenului, 
suporterii susținindu-și cu înflăcă
rare echipa preferată. Pe pista de 
atletism, numeroși elevi și eleve din 
sectorul 6 și-au disputat întâietatea 
în probe de sprint sau de demi- 
fond. Animație, de asemenea, pe te
renurile de handbal, unde citeodată 
mingea era reluată In poartă... cu 
piciorul. Ce păcat Insă că la intra
rea în parcul „Progresul", unii elevi 
— care, probabil, au aflat mai tîrziu 
despre întrecerile de masă ce au loc 
aci — s-au văzut In fata refuzului 
portarului, pentru că „nu au venit 
cu clasa11...

corn peste nivelul precar al fotbalu
lui — de care, In acest județ se 
ocupă cam multă lume, dar de fapt 
mai nimeni — și semnalăm inertia 
organizatorilor sportivi : Consiliul 
județean de educație fizică și sport, 
resorturile de specialitate din Con
siliul județean al sindicatelor, din 
Comitetul județean U.T.C. și din 
Consiliul județean al pionierilor — 
care încă n-au trecut la îndeplini
rea sarcinilor stringente ce le revin 
pe linia îmbunătățirii activității de 
educație fizică și sport. Competițiile 
de masă, crosurile, concursurile do 
atletism, drumețiile sint In acest ju
deț doar deziderate. Mai concret : 
in Botoșani, duminică a avut loc 
turneul de sală al juniorilor și șco
larilor la baschet (seria a VIIT-a) ; 
in orașul Dorohoi, Darabani 
— fotbal ; în unele comune — 
fotbal, in altele — nimic. Fată de o 
asemenea situație se impun două 
întrebări :

De ce In activitatea competițio- 
nală de masă se înregistrează, ex- 
coptind fotbalul, atit de multe du
minici... albe ?

Cine-i pune... pe roate pe tovară-

șii care ar trebui să organizeze 
direct sportul in județul Botoșani ?

„FESTIVALUL 
PIONIERESC" 
DE LA BICAZ

PIATRA NEAMȚ (corespondentul 
„Scinte.ii**, Ion Manea). Cea mal im
portantă competiție de masă a șco
larilor din județul Neamț a constitu
it-o „Festivalul sporturilor pionie
rești11, caro s-a desfășurat duminică 
in orașul Blcaz. La startul festiva
lului s-au prezentat peste 1 100 elevi 
din multe școli ale județului Neamț, 
circ, după tradiționalul ceremonial 
pionieresc s-au întrecut Intr-o varie
tate de activități și discipline sportive 
cum ar fi : „Crosul cravatelor ro
șii”. o ștafetă aplicativă Intitulată 
..Echipaje nemțene11, s-a organizat o 
tabără de corturi, a avut loc un con
curs de carturi, demonstrații de gim
nastică, trageri la țintă cu arcul și cu 
arma cu aer comprimat, o ștafetă a- 
plicativă pe teme ale pazei contra 
incendiilor, întâlniri de handbal și 
fotbal Și o foarte disputată întrecere 
nautică care s-a desfășurat pe lacul 
din „Portul pionierilor11.

al comerțului 
si industriei
5

Cu ocazia colei de-a Il-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-auslricce de cooperare eco
nomică. Industrială șl tehnică, ale 
cărei lucrări se vor desfășura la 
București, in țara noastră a sosit 
Josef Staribachcr, ministrul federal 
al comerțului, meseriilor și Indus
triei. Oaspetele a fost întâmpinat de 
loan Avram, ministrul industriei

, meserii lor
din Austria

construcțiilor de mașini grele, pre
ședintele părții române în comisie.

Ministrul austriac va purta con
vorbiri cu reprezentanți ai vieții 
economice românești in vederea per
fectării unor documente referitoare 
la dezvoltarea, în continuare, a 
schimburilor comerciale, a cooperă
rii economice și tehnico-Lndustriale 
intre România și Austria.

(Agerpres)

Plecarea delegației mexicane din domeniul
transporturilor și cercetării științifice

Secretarul de stat pentru comu
nicații și transporturi din Mexic, 
Eugenio Mendez, și delegația pe care 
a condus-o in vizită in țara noastră 
au părăsit, duminică dimineața, Ca
pitala. Pe aeroportul Otopcni. oas
peții au fost conduși, la plecare, de

Octavian Groza, ministru «ecretar 
de stat, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, și Marin Măroiu, adjunct 
al ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor.

(Agerpres)

Manifestări consacrate aniversării

VOLEI (masculin)
Revoluției de la 1848

NUMAI FOTBAL ?
BOTOȘANI (Corespondentul „Scân

teii14, Nicolae Zamfircscu). — Am 
întrebat simbătă la C.J.E.F.S. Boto
șani : Ce acțiuni sportive se vor or
ganiza duminică in județ ? Ni s-a 
răspuns : „Fotbal, tovarășe I11 Tre-

Meciul de ieri dintre echipele mas
culine de volei Rapid și Dinamo n-a 
mai avut acel fast de odinioară, cind 
— ne amintim bine — in tribunele 
marii săli a Expoziției la finala ro
mânească a „Cupei campionilor eu- 
ropeni11 erau prezenți 10 000 de spec
ie, lori. De data aceasta, in micuța 
sală de Ia Giulești, dacă au fost două 
sute de persoane... Interesul mult

Dinamismul jocului de handbal (faza din meciul Steaua — Independența Sibiu. Scor : 25—14) Foto : S. Cristian

scăzut față de tradiționalele derbiurl 
ale voleiului nostru este determinat 
de diferența evidentă de formă și e- 
fectiv dintre formațiile celor două 
mari cluburi bucureștene ; dinamo- 
viștii sint la această oră lideri deta
șați ai clasamentului, in timp ce ra
pidiștii ocupă o poziție de mijloc, din 
vechea „gardă11 doar Drăgan (obligat 
și el de împrejurări) mai joacă. In 
partida de acum de la Giulești, nu 
se punea problema victoriei ; Dinamo 
avea toate șansele să realizeze un 
nou succes, mai ales că rapidiștii 
pierduseră cu puține zile in urmă 
partida cu I.E.F.S. ..Va fi o forma
litate pentru dinamoviști ; dacă Ra
pid ciștigă un set este mare lucru'1 — 
încercau sâ anticipeze evenimentele 
suporterii giuleșteni.

Odată insă cu începerea partidei, 
echipa gazdă se anunță hotărită să-și 
vindâ greu pielea. După ce ciștigă 
primul set (e drept la mare luptă : 
17—15), cu o voință și o ambiție de 
necrezut, luptind pentru recuperarea 
fiecărei mingi (blocajul excelent !) și 
șutind la fileu imparabil, Drăgan și 
mult mai tinerii lui coechipieri se 
detașează net. Sint momente in acest 
al doilea set. cind dinamoviștii..devin 
simpli spectatori. Rapid obține și se
tul II la o diferență absolut ’edifica
toare : 15—5. A urmat setul al treilea. 
Campionii nu au putut opune o prea 
mare rezistență, astfel că rapidiștii, 
adjudecindu-și și acest set (15—11), 
realizează o nescontată victorie cu 
3—0, in aproximativ o oră de joc.

Evidențiind puterea de luptă a ra- 
pidiștilor, dorința lor de a apăra cu
lorile clubului, calitatea jocului (toate 
acestea factori principali ai victoriei 
realizate ieri), nu putem încheia re
latarea de față fără a consemna fap
tul că Dinamo a fost de nerecunoscut. 
Experimentații Udișteanu. Schreiber, 
Dumănoiu, Oros, Stoian nu numai că 
au comis nepermis de mult și în si
tuații ușoare greșeli tehnice, dar s-au 
dovedit incapabili de a adopta o tac
tică pe măsura situațiilor. Uneori au 
fost într-atit de derutați, incit pasa 
decisivă era dată... nimănui, destina
tarul aflindu-se în cu totul alt loc.

1. D.

Tn peste 100 de localități rurale 
din județul Alba au avut loc, du
minică, expuneri și alte manifestări 
culturale cu tema „Revoluția de la 
1848 pe teritorsul județului11, care 
s-au încheiat cu spectacole adecva
te, susținute de formații artistice de 
amatori. Apropiatei aniversări a ma
rilor evenimente revoluționare de

Invitație la complexul 
turistic „Slănic“-Pra’iova

Chiar în centrul cunoscutei 
stațiuni balneo-climaterice Slă- 
nic, din județul Prahova, coo
perația de consum dispune de 
unul din cele mai frumoase 
complexe turistice ale sale din 
această parte a țării. Comple
xul turistic „Slănic" constituie 
nu numai un loc de popas la 
sfirșit de sâptămină sau pentru 
drumeții ocazionali, ci și un 
punct atractiv pentru petrece
rea unei vacanțe in condiții de 
cazare dintre cele mai bune. 
Camerele hotelului, mobilate cu 
gust, sint prevăzute cu încălzi
re cențrală-, ,aj/ă .caldă, dușuri. ;. 
La- d.isppziija 'p.nspgților comple
xului turistic „Slănic" se 
un restaurant cu preparate spe- ’ 
cifice bucătăriei locale, precum 
și o cofetărie. Oaspeții comple
xului turistic ,.Slănic“-Prohova 
pot face excursii in împrejuri
mile stațiunii, de un pitoresc 
inedit, sau in vechile ocne de 
sare părăsite, în care s-au for
mat lacuri bogate în săruri 
indicate in tratamentul afec
țiunilor aparatului locomotor și 
ale sistemului nervos periferic.

acum 125 de ani l-au fost dedicate 
in ultimele zile, in județ, diverse ac
țiuni culturale. Sub genericul „Re
voluția burghezo-democratică de la 
1818 oglindită in literatură11 s-au 
desfășurat seri literare in centrele 
industriale Baia de Arieș, Ocna Mu
reș, ZLatna, comunele Roșia Mon
tană și Mihalț. Elevii școlii generale 
din Pctrești au prezentat, la cămi
nul cultural din sat, un montaj li
terar privind însemnătatea și locul 
evenimentelor de la 1848 in cadrul 
luptei poporului nostru pentru liber
tate națională și socială.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 10, 11 

și 12 aprilie. In țară : Vreme in 
curs de răcire ușoară, mai ales 
in jumătatea de nord-vest a ță
rii. Cerul va fi temporar noros. 
Se vor semnala ploi cu caracter 
local. In zona de munte, pe a- 
loeuri, va ninge. Vintul va pre- 

’ze'nta"intensificări, de scurtă du- 
^rafă* pips’'U'tare. Minimele vor 
f i . cuprinse .între rpinus 1 și piuă 
9 grade; iar'maximele intre 8 și 
18 grade, local mai ridicate în 
sud-est. In București : Vreme 
ușor instabilă, cu cer variabil. 
Vint potrivit. Temperatura in 
scădere ușoară.

AVERTIZARE. Pentru nopțile 
de 9 spre 10 și 10 spre 11, In 
nord-vestul țării, pe alocuri, 
condițiile vor fi favorabile pro
ducerii brumei slabe.

bucureștene să aibă organi
zate cursuri pentru popu
lație. O mare varietate de 
forme de angrenare a tine
retului sint prevăzute in 
domeniul atletismului, ur- 
mărindu-se participarea 
masivă a elevilor, studen
ților și a oamenilor muncii. 
In acest cadru, o dezvolta
re de amploare o vor primi 
crosurile populare. Dincolo 
de organizarea sistematică 
a alergărilor in întreprin
deri, instituții și școli, se 
preconizează un serial de 
crosuri masive, nouă Ia nu
măr. cu etape preliminare 
și pe municipiu, care să

parcării bicicletelor în a- 
propierea locurilor de mun
că Și tirul e una dintre 
disciplinele ce se vor bucu
ra de multă atenție, pre- 
văzîndu-se ca, in cadrul 
pregătirii tineretului pentru 
apărarea patriei, prin ame
najarea a 8 poligoane, să 
poată practica acest sport 
numeroși elevi.

Consecvent concepției 
moderne In lumina căreia 
a pornit această largă ac
țiune. activul de partid din 
Capitală și-a concentrat 
preocuparea în direcția îm
bunătățirii educației fizice 
și sportive in școlile de

turismului și înotului, acti
vul de partid a opinat, tot
odată. pentru aprecierea 
strictă a fiecărui profesor 
de specialitate în funcție 
do gradul de pregătire fi
zică și sportivă al elevilor 
de care acesta e răspun
zător.

în cadrul dezbaterilor s-a 
abordat și problema reali
zării de performante spor
tive in școlile din Capi
tală. încă în acest an, elevii 
bucureșteni vor fi testați 
printr-un sistem unic de 
selecție. Celor mai apți 
dintre ei li se va conferi 
ecusonul „Speranță olimpi-

preconizat măsuri pentru 
folosirea intensă a capaci
tăților existente. Fiecare 
proprietar de bază sportivă 
va norma utilizarea inte
grală și întreținerea aces
teia pornind de la un pro
gram lunar. S-a hotărit că 
se va proceda la redistri
buirea bazelor, in cazurile 
in care proprietarii respec
tivi nu se vor dovedi buni 
gospodari. De altfel, cîteva 
asemenea măsuri au fost 
luate chiar la ședința acti
vului.

In aceeași idee se înscrie 
și sarcina atribuită consi
liilor populare de sectoare

Cetățenii Capitalei, invitați Ia aer liber, 
la mișcare fizică și sport

antreneze la întreceri cel 
puțin 100 000 tineri și a- 
dulți. Vom vedea, prin ur
mare, mii de concurenți 
intrecîndu-se in parcuri și 
pe arterele orașului, mii și 
zeci de mii de bucureșteni 
in luptă sportivă cu ei în
șiși pentru întreținerea să
nătății fizice. A vini deose
bi’ va primi și mersul pe 
bicicletă. considerat și el 
ca un excelent (actor de 
sănătate. în afara concur
surilor populare și a ciclo
turismului, se are in vede
re facilitarea deprinderii de 
a folosi cotidian bicicleta, 
inclusiv pentru mersul la 
serviciu. în acest scop. 
Inspectoratul miliției Ca
pitalei va stabili, pînă la 
1 Mai. traseele și străzile 
pe care se vor marca benzi 
speciale dc circulație pen
tru bicicliști, iar consiliile 
populare de sectoare con
ducerile de întreprinderi șt 
instituții vor asigura spa
tiile $i instalațiile necesare

toate gradele, preocupare 
reflectată amplu iu planul 
de măsuri adoptat. Inspec
toratului școlar al munici
piului, inspectoratelor de 
la sectoare, conducerilor 
școlilor, corpului didactic, 
d’.rigințîlor, profesorilor de 
specialitate, precum și or
ganizațiilor de pionieri șl 
U.T.C. li s-au indicat sar
cinile și obligațiile ce le 
revin pentru îndeplinirea 
integrală a prevederilor 
programei analitice și pen
tru cuprinderea tuturor e- 
levilor la activități sportive 
și turistice in timpul liber.

în discuțiile ce-au avut 
loc a fost criticată mentali
tatea greșită a unor cadre 
didactice de a trata educa
ția fizică drept o „dexteri
tate", desconsiderind aceas
tă latură importantă din 
procesul educației elevilor. 
Subliniind prin măsuri 
concrete necesitatea pro
movării prioritare in școli 
a gimnasticii, atletismului.

că11 șl vor fi, pregătiți în 
vederea performanței. S-a 
prevăzut, in același timp, 
obligația .școlii și a fiecărui 
profesor de educație fizică 
de a contribui Ia depista
rea talentelor sportive, pe 
care să le recomande apoi 
unităților de performanță.

De asemenea, în confor
mitate cu Hotârirea plena
rei C.C. al P.C.R., activul 
de partid a adoptat măsuri 
prioritare in vederea in
struirii tehnice si educării 
politice a celor 1 300 de 
sportivi bucureșteni com- 
ponenti ai loturilor națio
nale, dintre care 631 sint 
nominalizați in pregătirea 
pentru jocurile olimpice 
din Montreal — 1976.

Atit in discuții, cit șl In 
planul adoptat de către ac
tiv, iese marcant in evi
dență preocuparea pentru 
îmbunătățirea și dezvolta
rea bazei materiale nece
sare activității sportive de 
masă. în primul rind. s-au

de a studia posibilitățile de 
întrebuințare in scopuri 
sportive a unor spații exis
tente (săli de ședințe, de 
festivități etc.) și de a le 
repartiza școlilor din apro
piere pentru desfășurarea 
orelor de educație fizică 
și pentru sport

Conform prevederilor 
planului, consiliile popu
lare vor trebui să se ocupe 
cu toată seriozitatea, in 
viitorul apropiat și in per
spectivă. de sporirea zes
trei de amenajări sportive 
in sectoarele respective. 
Ele au sarcina să treacă la 
amenajarea, prin activități 
patriotice, a terenurilor în
scrise in planul direcției de 
arhitectură și sistematizare, 
de asemenea, să depisteze 
toate spațiile neintrebuin- 
țate spre a le da o desti
nație recreativ-sportlvă. 
Mai ales, In fiecare parc 
se vor așeza instalații sim
ple in „colțuri sportive" 
pentru copii și elevi. Tot

odată, cu sprijinul popu
lației, in fiecare cartier se 
vor pune la punct terenuri 
simple și locuri de joacă, 
astfel incit să nu răminâ 
nici un spațiu prielnic ne
folosit.

în șirul de măsuri cu 
privire la intrebuințarea 
judicioasă a bazei mate
riale, e interesant de sub
liniat că inspectoratul șco
lar și conducerile școlilor 
au primit sarcina să întoc
mească pină la 1 Mai un 
plan (eșalonat pînă in 1975) 
de organizare a curților 
școlare și a altor spații a- 
propialc, ca baze sportive. 
Inspectoratul și școlile, cu 
sprijinul comitetelor de 
partid și al consiliilor 
populare, vor solicita aju
torul întreprinderilor care 
patronează diferitele uni
tăți de invățâmint la ame
najarea și înzestrarea te
renurilor din incinte și din 
zonele limitrofe. Tot pină 
la 1 Mai, Institutul Proiect 
București are obligația de 
a stabili amplasamente 
pentru terenuri în cartiere
le Drumul Taberei, Mili
tari, Balta Albă, Titan și 
Bcrccni.

De altfel, I.P.B. — căruia 
îi revin sarcini foarte im
portante în acțiunea de a 
înzestra Capitala cu incă 
150 ha de suprafețe spor
tive în următorii ani — 
i s-a cerut să aibă perma
nent in atenție prevederi
le dc ordin recreativ-spor- 
tiv la noile ansambluri de 
locuințe si perimetre in
dustriale.

Discuți nd cu interes și 
simț de responsabilitate 
problemele concrete ale 
dezvoltării continue a edu
cației fizice și sportului, 
adoptind un plan complex 
de măsuri practice, activul 
de partid din Capitală a fă
cut un prim pas important 
pe linia îndeplinirii preve
derilor Hotăririi plenarei 
C.C. al P.C.R. Putem spune 
că, de (apt, activul de par
tid a lansat astfel tuturor 
bucureștenilor o invitație 
la aer liber, la mișcare fi
zică și sport. Este o invita
ție cit se poate de îmbie
toare. nu-l așa ?

0 contribuție marcantă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie 

și cooperare româno-sudaneze
(Urmare din pag. I)

Nu este însă numai vorba de afir
marea unor principii, ci și de voința 
manifestă de a le traduce in viață, 
de a le materializa în fapte concre
te. Or. și din acest punct de vedere, 
actualele convorbiri sint concludente. 
Pe plan economic, cele două părți au 
convenit — așa cum se arată in co
municatul comun — să lărgească 
schimburile comerciale, să extindă 
cooperarea în diferite domenii, să 
întreprindă noi măsuri pentru con
cretizarea prevederilor acordului e- 
conomic încheiat în 1972, înscriind, in 
protocolul semnat, înființarea a două 
societăți mixte care vor contribui la 
valorificarea resurselor naturale ale 
Sudanului. In domeniul cultural, 
programul convenit deschide drum 
larg colaborării in domeniul învăță- 
mintului, schimburilor de informații, 
de cărți și publicații, de delegații de 
tineret, de femei etc.

Aplicarea tuturor acestor înțelegeri, 
adincirea cunoașterii reciproce, ex
tinderea în continuare a colaborării 
româno-sudaneze, în folosul luptei 
pentru pace, împotriva imperialismu
lui, vor fi puternic stimulate ca 
urmare a hotăririi de a dezvol
ta relații între organizațiile poli
tice din cele două țări — Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socia
listă Sudaneză — intre organizațiile 
de masă și obștești din cele două 
țări.

Intensificarea legăturilor româno- 
sudaneze pe plan politic, economic, 
cultural răspunde năzuințelor celor 
două popoare de a-și făuri, fiecare, 
o economie dezvoltată, de sine stă
tătoare, un viitor de prosperitate și 
pace.

Exprimînd poporului sudanez urări 
de succese in activitatea sa de fău
rire a unei economii prospere, in 
dezvoltarea patriei sale libere 
și independente, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresindu-se oaspetelui, a 
subliniat : „Fără îndoială că dezvol
tarea colaborării dintre popoarele 
noastre corespunde intereselor reci
proce. servește, in același timp, și 
cauzei colaborării și păcii in lume. 
Iată de ce apreciez că vizita pe care 
ați efectuat-o in România s-a desfă
șurat in bune condiții și va avea ur
mări pozitive'1.

In cursul vizitei, președintele Nl- 
meiri a făcut aprecieri deosebit de 
călduroase cu privire la progresele 
României în toate domeniile de ac
tivitate. „Tot ce se vede — a spus 
înaltul oaspete sudanez — este con
struit de mina poporului dumneavoas
tră șl ne bucurăm că, în același 
timp, acordați sprijin prietenilor, ță
rilor care s-au eliberat recent de sub

dominația colonială. Convorbirile 
noastre vor fi de folos dezvoltării 
economice a ambelor noastre țări, 
ambelor noastre popoare".

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți au prilejuit, totodată, un larg 
tur de orizont asupra actualității in
ternaționale. După cum reiese din 
comunicatul comun, în acest cadru 
s-au exprimat aprecieri și păreri 
convergente în probleme internațio
nale majore, cum sînt abolirea defi
nitivă a colonialismului, sprijinirea 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa, lichidarea decalajelor ce des
part țările în curs de dezvoltare de 
țările avansate, înfăptuirea dezar
mării, creșterea rolului O.N.U., in
fluența pozitivă pe care ar avea-o 
înfăptuirea securității europene asu
pra ansamblului vieții internaționale. 
Consemnind ca o tendință din cele 
mai semnificative intensificarea co
laborării între state, afirmarea tot 
mai puternică a spiritului tratative
lor în soluționarea problemelor liti
gioase, cele două părți consideră că 
accentuarea cursului pozitiv al eve
nimentelor impune participarea ac
tivă, nemijlocită, la viața internațio
nală, a tuturor țârilor, indiferent de 
mărimea, de puterea lor economică 
sau orinduirea socială. Exprimindu-și 
îngrijorarea cu privire la situația dip 
Orientul Apropiat, România și Suda
nul se pronunță cu hotărîre pentru 
soluționarea grabnică a conflictului 
pe cale politică, în spiritul și pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, care pre
vede retragerea trupelor israelienfe 
din teritoriile arabe ocupate, asigura
rea suveranității și integrității teri
toriale a fiecărui stat din regiune și 
rezolvarea^ problemei poporului pa- 
lestincan în conformitate cu intere
sele sale naționale.

Vizita președintelui sudanez In 
România, ca și vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Sudan, a re
liefat o dată mai mult importanță 
contactelor la nivel Înalt pentru pro
movarea Înțelegerii și colaborării in
ternaționale ; cei doi președinți aă 
hotărit de aceea să continue aseme^ 
nea contacte și in viitor.

Exprimindu-și satisfacția față de 
rezultatele pozitive ale vizitei pre
ședintelui Nimeiri în țara noastră, 
ale convorbirilor dintre cei doi pre
ședinți. opinia publică din țara noas
tră are convingerea că ele vor aduce 
o contribuție prețioasă la intensifi
carea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Sudan, 
spre binele celor două țări și po
poare. in folosul cauzei păcii, pro
gresului și cooperării în lume.

V. ALEXANDRESCU
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ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII
In Comitetul de specialitate au fost adoptate Rezoluția 
prezentată de România cu privire la aplicarea tehnicilor 
Informaticii ți alte rezoluții la care țara noastră este 

coautoare
NAȚIUNILE UNITE 8. — (Cores

pondență de )a C. Alexandraaie). 
După trei săptămini de dezbateri, la 
sediul O.N.U. s-au încheiat lucrările 
primei sesiuni a Comitetului de ști
ință și tehnologie pentru dezvoltare, 
organism interguvernamental din 
care fac parte 54 de state membre 
ale O.N.U., printre care și țara noas
tră.

Comitetul a examinat probleme 
legate de rolul științei și tehnologici 
in cursul celui de-al doilea Deceniu 
al dezvoltării, precum și intensifi
carea colaborării in aceste domenii. 
A fost adoptat un proiect de reco
mandări către ECOSOC. prezen
tat de 28 de state in curs de dez
voltare, intre care și România. Se 
recomandă țărilor in curs de dezvol
tare sporirea cheltuielilor lor pentru 
Infrastructura științifică și tehnică 
de dezvoltare și cercetare.

In ceea ce privește obligațiile ță
rilor industriale, se prevede ca a- 
cestca să-și intensifice asistenta in 
vederea sprijinirii directe a statelor 
in curs de dezvoltare in domeniul 
științei și tehnicii.

In legătură cu aplicarea tehnici-

lor informaticii la dezvoltare — pro
blemă adusă in preocupările O.N.U. 
de România, încă in anul 1968 — 
a avut loc o ampla dezbatere care 
a subliniat importanța deosebită pe 
care numeroase țări o acordă aces
tui esențial domeniu al tehnicii mo
derne.

Comitetul a adoptat, In acest sens, 
in unanimitate, un proiect de rezo
luție, prezentat de delegația Româ
niei, căreia i s-au alăturat, în ca
litate de coautori. Argentina, Bra
zilia, India, Iranul, Iugoslavia, Ja
maica, Japonia, Mexicul, Pakistanul, 
Perul, Sudanul și Venezuela. Rezo
luția recomandă, intre altele, inten
sificarea activităților in cadrul 
O.N.U. privind aplicarea tehnicilor 
informaticii in vederea sprijinirii ță
rilor in curs de dezvoltare, precum 
și folosirea unor sisteme rapide de 
comunicații, posibilitatea accesului 
rapid la sistemele prin satelit.

Comitetul a mai adoptat un pro
iect de rezoluție prezentat de un 
grup de state, printre care și Româ
nia, in legătură cu Planul mondial 
de acțiune pentru aplicarea științei 
și tehnologiei la dezvoltare.

La Reykjavik a avut loc o demonstrație de protest împotriva violării de 
către navele de pescuit străine a apelor teritoriale islandeze

Azi se deschide la Oslo

Conferința internațională împotriva
colonialismului și apartheidului

DE

Declarația comună 
sovieto-finlandeză

HELSINKI 8 (Agerpres). — In ur
ma vizitei oficiale efectuate la Hel
sinki de Nikolai Podgornii, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., in timpul căreia 
a avut convorbiri cu oficialitățile 
țârii gazdă, a fost dată publicității o

Munchen

LA STANDUL ROMA
NESC DE LA TIRGUL 

INTERNATIONAL 
MEȘTEȘUGĂRESC

BONN 8. — (Corespondență 
de la N. S. Stănescu). La cea 
de-a 25-a ediție a Tirgului in
ternațional meșteșugăresc de la 
Munchen. țara noastră participă 
cu un stand in care ex
pun produse întreprinderile 
de comerț exterior „ICECOOP" 
și „ILEX1M-.

Standul românesc a fost vizi
tat de ministrul federal al eco
nomiei, Hans Friderichs, primul 
ministru al ' ’ ’ ’ ”
dr. Goeppel, primarul orașului 
Munchen. G. Kronawitter, pre
ședintele Uniunii centrale a 
meșteșugarilor, Paul Schnitker, 
și de alte oficialități a!e landului. 
Oaspeții au fost primiți de to
varășul Florian Dânălache, pre
ședintele UCECOM.

★
Continuindu-și vizita pe care 

o efectuează in R.F. Germania, 
la invitația Uniunii federale a 
meșteșugarilor, tovarășul Flo
rian Dânălache, președintele 
UCECOM, a avut, duminică, 
întrevederi cu conducători 
unor firme vest-germane s 
cializate in comerț exterior.

declarație comună In care se relevă 
că, intre Finlanda și U.R.S.S., se dez
voltă relații fructuoase in toate do
meniile, fiind înregistrate rezultate 
pozitive in sfera colaborării economi
ce. comerciale și culturale.

Uniunea Sovietică și Finlanda — 
se spune in declarație — vor contri
bui și in viitor, in mod activ, la însă
nătoșirea climatului politic in întrea
ga Europă, exprimindu-se speranța 
că reuniunea multilaterală de la Hel
sinki se va încheia in scurt timp cu 
succes și se va ajunge la un acord 
in problemele examinate și la convo
carea, in următoarele luni, a confe
rinței general-europene. Cele două 
părți relevă, totodată, eforturile ță
rilor din nordul Europei in direcția 
consolidării păcii in această zonă, me
nite să contribuie la promovarea des
tinderii pe continentul nostru. In a- 
ccst context a fost subliniată impor
tanța propunerilor avansate de Fin
landa cu privire la crearea unei zone 
denuclearizate in nordul Europei și 
asigurarea unei păci trainice in 
ceastă regiune.

OSLO 8 (Agerpres). — Elaborarea 
unui program de acțiune, menit să 
accelereze decolonizarea Africii aus
trale și. îndeosebi, să vină in ajuto
rul vicllmelor apartheidului, repre
zintă obiectivul esențial al conferin
ței internaționale a experților, care 
urmează să se deschidă, luni, la 
Oslo, sub egida Organizației Națiu
nilor Unite și a Organizației Unită
ții Africane. Conferința oferă prilejul 
de a informa pe larg opinia publică 
europeană asupra acestor stringente 
probleme ale actualității africane. A- 
ceastă acțiune are loc la cererea 
Adunării Generale a O.N.U. și se

agențiile de presă transmit
Convorbiri iuțjoslavo- 

irdkiCnC. Mohamed Hassan al 
Bakr, președintele Irakului și secre
tar general al Conducerii naționale 
a Partidului socialist arab Baas, 
l-a primit pe Stane Dolanț, secretar 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., și pe membrii delegației 
U.C.I., care se află intr-o vizită la 
Bagdad. în cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind situa
ția din Orientul Apropiat, relațiile 
bilaterale și cooperarea dintre cele 
două partide. Stane Dolanț a tran
smis șefului statului irakian un me
saj din partea președintelui Iosip 
Broz Tito.

Un protocol, Privind colabo- 
rarea dintre Uniunea ziariștilor din 
România și Uniunea ziariștilor din 
Iugoslavia, a fost semnat la Belgrad. 
Protocolul stipulează măsuri in ve
derea dezvoltării colaborării recipro
ce pe 1973.

fi 53-a sesiune a Consi
liului Ligii firabe s a încheiat 
la Cairo. Un purtător de cuvînt al 
organizației a declarat că partici- 
panții au aprobat raportul secretaru
lui general aJ Ligii Arabe. Mahmud 
Riad, cu privire la situația din re
giune. El a menționat, de aseme
nea, că a fost hotărîtă inițierea unor 
acțiuni pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre statele arabe și cele africane 
și pentru coordonarea cooperării teh
nice, politice și culturale cu țările 
Asiei și Americii Latine.

întîlnire H. Boumediene- 
M. El Geddcli. In localitatea al
geriană Hassi Messaoud are loc în- 
tilnirea intre președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, și președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Libia, Moamer El Geddafi.

0 expoziție Internațio
nală turistică s-a dost;his 13 
Oslo. Țara noastră este prezentă cu 
un pavilion in care sint expuse fo
tografii și materiale înfățișind 
nele turistice ale 
vilionul României 
primarul orașului 
chis expoziția.

zo-
țării noastre. Pa- 
a fost vizitat 
Oslo, care a des-

de

celei de-a

continuare a legăturilor dintre cele 
două țări în diferite domenii ale 
economiei și științei.

Confederația ziariștilor 
rhodesieni ’i’a 
funda neliniște față 
procesului lui Peter

Protocolul
treia sesiuni a Comisiei cu- 
bano-polone de coli>borare eeo- 
nomică și tehnico-științifică, a fost 
semnat la Havana. Comisia a dez
bătut probleme ale dezvoltării in

exprimat pro- 
de implicațiile 

r________ ____ Niesewand, co
respondent al mai multor publicații 
și agenții occidentale, condamnat re
cent la doi ani închisoare de autori
tățile de la Salisbury. Asociația zia
riștilor din R.S.A. a lansat un apel 
către guvernul rhodesian, cerind ca 
Peter Niesewand să fie rejudecat, 
de astă dată, in cadrul unui proces 
public. „Procesul intentat lui Niese
wand reprezintă o violare flagrantă 
a principiilor de bază ale „justiției**, 
a declarat, în legătură cu 
Hans Strydom, președintele 
ției.

situează in cadrul unei adevărate 
ofensive împotriva apartheidului și 
a colonialismului. în iunie, anul tre
cut, reuniunea la nivel înalt a 
O.U.A. a hotărit să intensifice spri
jinul pentru mișcările de eliberare 
națională din Africa. In noiembrie 
1972, Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o serie de rezoluții, recunos- 
cind „legitimitatea luptei pe care o 
duc popoarele aflate sub dominație 
străină" pentru a-și exercita, „prin 
toate mijloacele necesare, dreptul la 
autodeterminare". Adunarea a hotă
rit. de asemenea, că mișcările de 
eliberare din Angola, Guineea-Blssau 
și Mozambic sint „reprezentanți au
tentici" ai popoarelor din aceste te
ritorii. La Geneva, la începutul lunii 
aprilie 1973, Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului a decretat că 
apartheidul reprezintă o „crimă îm
potriva umanității". Tot la Geneva 
a fost recunoscut principiul repre
zentării mișcărilor de eliberare din 
coloniile portugheze In cadrul Bi
roului Internațional al Muncii 
(B.I.T.).

Conferința de la Oslo, care se va 
încheia la 14 aprilie, urmează să 
reunească un număr ridicat de par
ticipant, printre care figurează 
membrii Consiliului de Securitate al 
O.N.U., al Comitetului de Decoloni
zare și al Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia, ai Comitetului de Elibera
re al O U.A., precum și reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare din 
Africa.

Razele inlraroșii 
în ajutorul navigației

In U.R.S.S. vasele fluviale ur
mează a fi înzestrate cu un nou a- 
parat de navigație. Aparatul, a că
rui producție in serie a început la 
Leningrad, cercetează drumul pe 
care urmează să-l parcurgă vasul 
— cu ajutorul razelor infraroșii. El 
oferă o imagine asupra configura
ției zonei malurilor pină la o dis
tanță de patru kilometri. In conse
cință, siguranța navigației in timpul 
nopții sau pe vreme nefavorabilă 
crește considerabil. Noul aporat va 
fi folosit, in primul rînd, pe vasele 
care navighează pe rîurlle Siberiei 
sau in nordul U.R.S.S., unde condi
țiile hidrometroiogice sint mai com
plicate.

„Capcană" antipoluant
Societatea britanică „Tube In- i 

vestments" a creat un dispozitiv 
care reduce cu 70 la sută conținutul j 
de plumb al gazelor de combustie al 
motoarelor auto. Adevărată „cap
cană" antipoluantă — dispozitivul 
este alcătuit dintr-un recipient um
plut cu „cilți" de oțel impregnați 
cu alumină, substanță care absoar
be și filtrează microparticolele de 
plumb. Funcționarea dispozitivului 
nu are ca efecte secundare in sen
sul modificării performanțelor ma
șinii.

Un dar din Cosmos

Importante pagube

provocate de

inundațiile din S.U.A

landului Bavaria,

Sediul poliției din 
localitatea Angas- 
tina (Cipru) a fost 
aruncat in aer de 
adepți ai genera
lului Grivas. Foto
grafia alăturată a 
fost realizată cu- 
rînd după atentat

NEW YORK 8 (Agcrpres). — Cala
mitățile naturale continuă să facă ra
vagii in statele din zona bazinului 
inferior al fluviului Mississippi. Sim- 
bâtă se semnala persistența unor 
inundații de proporții, incepind din 
statul Arkansas și pină la Louisiana. 
Potrivit cifrelor oficiale, peste 7 mi
lioane de acri de pămint se află 6ub 
ape.

în statul Illinois, numai in zona 
riului Missouri, pagubele se ridică 
la peste 40 milioane de dolari,

In New Orleans autoritățile expri
mă temeri că noile căderi de preci
pitații, anunțate pentru zilele urmă
toare. ar putea agrava și mai mult 
situația. Pină in prezent, peste 4 000 
de familii au fost evacuate.

După cum s-a anunțat, aceste re
giuni au fost declarate zone de de
zastru. Au fost luate măsuri excep
ționale pentru ajutorarea sinistrați- 
lor și continuă bătălia cu apele pen
tru apărarea marelui oraș New Or
leans, amenințat de revărsarea flu
viului Mississippi.

usujiei , 
aceasta, 
asocia-

Cana-

ales președinte
Banca centrală a

a hotărît ca, incepind de la
9 aprilie, să majoreze taxa de scont 
de la 4,75 la sută, la 5,25 la sută. A- 
ceastă măsură survine ca urmare a 
noilor perturbații înregistrate pe 
piețele monetare occidentale. Ea 
este menită să limiteze afluxul de 
capital in Canada și să restrângă spe
culațiile.

DACCA 8 (Agerpres). — Abu Sa- 
yeed Choudhury a fost reales, dumi
nică, de către Adunarea Națională, 
președinte al Republicii Bangladesh, 
pentru o perioadă de cinci ani — 
nunță agenția Reuter.

Uriașul meteorit metalic din fo
tografie, in greutate de 6,1 tone, a 
zăcut multă vreme nebăgat în 
seamă pe o întindere pustie din 
Australia. Acum se găsește la insti
tutul de fizică nucleară „Max 
Plank" din Heidelberg (R.F.G.) 
unde va fi secționat in mai multe 
bucăți, urmind ca Institutul Smith
sonian . din Washington, Acade
mia de Științe din Moscova și Bri
tish Museum din Londra să pri- :

LA SESIUNEA O.S.A. DE LA WASHINGTON

Chile propune crearea unei organizații
lalino-auiericane pe baze noi

WASHINGTON 8 (Agerpres). — In 
capitala Statelor Unite continuă lu
crările Adunării Generale a Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.).

In cadrul dezbaterilor, ministrul 
chilian de externe, Clodomiro Al- 
meyda, a propus crearea unei orga
nizații a statelor latino-americane 
fără S.U.A. în cercurile reuniunii se 
consideră că propunerea chiliana va 
fi susținută și de Panama — care, în 
martie, a preferat să prezinte Con
siliului de Securitate al O.N.U., șl 
nu O.S.A., cererea sa In legătură cu 
recunoașterea suveranității statului 
panamez asupra zonei Canalului — 
Columbia, Venezuela, Peru și Argen
tina. In acest sens — relatează agen
ția France Presse — în cadrul reu
niunii de la Washington s-a subli-

niat că este imposibil de a pune mai 
bine in evidență Incapacitatea O.S.A., 
in actuala sa structură, de a soluțio
na un conflict care opune două din 
statele membre, decît divergențele 
dintre Panama și S.U.A. cu privire 
la statutul zonei Canalului.

în același timp, cea mai mare parte 
• delegaților latino-americani s-au 
pronunțat pentru modificări profun
de ale organizație! și. In primul 
rînd, pentru schimbarea sediului eău 
de la Washington. Este evident — 
scrie in legătură cu aceasta cores
pondentul agenției France Presse — 
câ un număr crescând de state din 
America Latină, indiferent de regi
mul lor. contestă din ce în ce mai 
energic rolul Statelor Unite și domi
nația pe care S.U.A. o exercită asu
pra Organizației Statelor Americane.

mească fiecare cite o „felie" de 400 
kg. Restul se va întoarce in Aus
tralia. Se presupune că meteoritul 
este, de fapt, un fragment ce s-a 
desprins dintr-un meteorit mult 
mai mare, Mundrabilla (in greutate 
de 15 tone), care s-a prăbușit pe 
continentul de la antipozi și care 
se află, în prezent, expus in mu
zeul orașului Perth.

25 milioane de ani
... aceasta este virsta craniului de 

om primitiv din imagine, descope
rit in Kenya. El are cel puțin un 
milion de ani mai mult decit toa-

Pentru cine vine în 
Olanda cu ideea pre
concepută că aceasta 
este doar țara diguri
lor și lacurilor dese- 
cate. a minunatelor 
lalele, a canalelor ce 
se întrețes ca o pin- 
ză de păianjen, a pi
toreștilor mori de vint 
(mijloace mecanice 
valorificând si astăzi 
energia eoliană), con
tactul cu portul Rot
terdam li întregește 
aceste imagini cu evi
dențierea aspectelor 
unei puternice dezvol
tări industriale.

Miile șl miile de 
construcții metalice 
dispuse pe verticală 
— catarge, brațe de 
macarale, coloane de 
distilare (pentru a pu
tea surprinde in toată 
diversitatea sl această 
neobișnuită priveliște, 
•municipalitatea a con
struit. pentru turiști, 
în raza portului, un 
hia'.t „turn de obser
vație") — oferă ima
ginea grăitoare a ex
pansiunii industriale 
a Olandei contempo
rane. De unde înainte 
de război portul Rot
terdam era un loc 
exclusiv de încărcare 
ți descărcare a ma
teriilor prime — pe
trol, cărbune, minere
uri — destinate în pri
mul rînd industriei 
din Ruhr, astăzi ma
teriile prime sint $i 
prelucrate aci. In ca
drul industriei proprii, 
țl exportate apoi ca 
produse finite. O sin
gură cifră este reve
latoare i rafinăriile 
din raza portului Rot
terdam prelucrează 
anual 85 milioane de 
tone țiței. Pe lingă 
industriile de tradiție, 
cum sint cele legate 
de activitățile portua
re șl construcțiile na
vale. s-au creat

ternlce ramuri ale in
dustriei chimice și 
mecanice.

In atingerea obiecti
velor dezvoltării sale 
industriale, statul o- 
landez duce o politi
că de favorizare a in
vestițiilor, de folosire 
intensă a resurselor 
materiale și umane 
ale tării. Ea însăși in
vestitoare peste hota
re, exportatoare de 
exneriență tehnică in 
diferite domenii — 
construcții hidraulice, 
amenajări portuare și 
construcții navale.

ală — își redimensio- 
nează capacitățile de 
producție, astfel ca in 
1974 să fie in măsura 
să elaboreze 5 250 000 
tone oțel brut. O altă 
oțelărie — diviziune 
a grupului Neder- 
landse Kabelfabrik — 
produce anual in jur 
de 400 000 tone ' ’ 
brut destinat 
noarelor de

descoperirile similare făcute
~ ■ - --

VENEZUELA
treprinderea de 
duse electronice 
llips, care realizează 
zece la sută din 
portul tării, sau 
treprinderea DAF, cu
noscută pentru 
mioanele grele, dai- și 
pentru limuzinele de 
mic litraj și de con
cepție foarte modernă, 
pe care le produce. 
Itinerarul nostru a 
inclus și întreprinde
rea Fokker. ’ ’ ’ ' 
laborator de 
moderne, de 
tăți mijlocii, _______
zborurilor pe distanțe

Această organizație 
reunește' zeci de in
stitute, printre care 
institutul de fibre si 
fire sintetice, institu
tul metalurgic, insti
tutul cauciucului, in
stitutul materiilor 
plastice, institutul de
cercetări analitice și
chiar un institut al
ambalajelor. Iar pen
tru că ne atlăm la
Rotterdam ji pentru 
că ne referim la me
todele moderne de 
ambalare și transpor
tare a mărfurilor, să 
adăugăm că transpor

ți dirija noile Investi
ții de stat șl particu
lare in zonele mal 
puțin favorizate pină 
acum.

Poporul olandez, po
por harnic, sirguincios 
și tenace desfășoară 
o muncă vrednică de 
respect în toate do
meniile activității pro
ductive fiind, la rindul 
său. in măsură să a- 
precieze calitățile a- 
cestea la alte popoare. 
Interlocutorii olandezi, 
cunoscători ai realiză
rilor obținute de rx>- 
porul nostru in con
struirea — desigur în 
alte condiții și pe al
te baze decit in O- 
landa — a unei eco
nomii moderne, a u- 
nei culturi înfloritoa
re, a unei vieți pros
pere, ne-au vorbit cu 
admirație despre pro
digiosul efort al Ro
mâniei. Ei au subli
niat, oe bună dreptate, 
că progresele ambelor 
țari creează premise 
bune, de adincire a 
colaborării si cooperă
rii între ele. expri- 
mind. totodată, dorin
ța de a vedea fructi- 
fieîndu-se tot mal 
mult posibilitățile 
largi existente.

Toți cei cu care 
am vorbit — oficia
lități, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri, 
exponenți ai opiniei 
publice, cetățeni de pe 
stradă — sint con
vinși că apropiata vizi
tă in Olanda 
ședtntelui 
Ceausescu va 
intimpinarea 
dorințe, va <

ca

Redimensionâri economice
in peisajul lalelelor

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

un

ex- 
in-

în- 
de

intra
1974 
In-

fabricâ- 
avioane 
capaci- 

destinate

Toc- 
el se 
ureze

Campania electorală prezidențială

pe Jesus Angel Paz

construcțil de drumuri 
— Olanda este. în a- 
celași timp, un mare 
importator de capita
luri și de experiență. 
Un exemplu ; in coo
perare cu firma vest- 
germană Hoesch-Uni- 
on, Societatea Hoogo- 
vens pune pe picioare 
o nouă oțelărie la Rot
terdam, care va I 
In producție in 
sj va produce — 
tr-o primă fază 
2 250 000 tone oțel pe 
an. în paralel, la Ij- 
mude, localitate situa
tă la intrarea in por
tul Amsierdam. Socie
tatea renală olandeză 
a furnalelor înalte si 
oțelurilor — vastă în
treprindere industri-

oțel 
lami- 

sirmâ. 
Consemnăm câ la fi
nele anului 1969 
treaga capacitate 
oțel a Olandei era de 
4,5 milioane tone.

Climatul Industrial

CARACAS 8 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat oficial la 
Caracas, Jovito Villalba, proclamat 
drept candidat la președinție din 
partea partidului Uniunea Republi- 
can-Democratică (U.R.D.), în -cadrul 
lucrărilor celui de-al X-lea Congres 
Național «.1 acestei grupări politice, 
și-a Început campania electorală în 
vederea dobindirii funcției de șef al 
statului. U.R.D. tace parte din coali
ția „Nueva Fuerza" („Noua Forță**), 
care mai cuprinde grupările politice

Mișcarea Electorală a Poporului 
(M.E.P.) și Partidul Comunist din 
Venezuela (P.C.V.).

Pină in prezent, au mai desemnat 
candidați la funcția prezidențială 
Partidul soctal-creștin de guvernă- 
mint (C.O.P.E.I.), în persoana lui Lo
renzo Fernandez. Partidul Acțiunea 
Democratică (A.D.) — Carlos Andres 
Perez. Un candidat comun au pre
zentat Mișcarea Electorală a Poporu
lui și Partidul Comunist din Vene
zuela, și anume 
Galarraga.

te ____ .............. „.......... ..
pină in prezent. Craniul din 
nya prezintă mari deosebiri față 
de „homo sapiens", dar și față de 
toate celelalte forme cunoscute ale 
omului preistoric ; de asemenea, 
nu poate fi integrat in nici una 
clin actualele teorii despre evolu
ția omului. Potrivit aprecierilor oa
menilor de știință, creierul adă
postit in craniul descoperit in Ke
nya era de dimensiuni apreciabile, 
forma însăși a craniului amintind 
uimitor de cea a omului modern...

In continuă redimen- 
sionare (in ultimele 
două decenii Industria 
olandeză a crescut cu 
un ritm anual de 6—7 
la sută) stimulează 
gîndirea, conduce la 
cercetări, la căutări 
de soluții noi. Orga
nizația centrală pen
tru cercetări științifi
ce aplicate are sarci
na de a favoriza cer
cetarea cu finalitate 
practică In toate do
meniile, inclusiv in 
ceea ce privește soli
citările întreprinderi
lor mici șl mijlocii.

tul în mari lăzi me
talice — containerele 
— este o metodă de la 
care nu există abate
re in porturile olan
deze. Ea înseamnă 
manevrare rapidă, uti
lizare maximă a capa
cității vasului, des
cărcare rapidă, ieftină 
și fără pierderi.

Este de înțeles că 
un itinerar de scurtă 
durată nu poate să 
cuprindă decit obiec
tive parțiale de pe e- 
șichierul industrial, 
ca, spre exemplu. în-

micL Decolarea și a- 
terizarea aproape ver
ticale. folosirea unor 
aeroporturi cu dotări 
minime fac dm avio
nul de 80 de persoane 
F-28 un mijloc de 
transport rapid șl co
mod, rentabil chiar șl 
cu un număr de nu
mai 20 de pasageri la 
bord.

Vorbindu-ne despre 
dezvoltarea industria
lă a tării, gazdele au 
ținut ,=ă precizeze că 
activitățile din acest 
sector nu sînt unitar 
distribuite teritorial, 
fiind concentrate mai 
ales in partea de est 
a țării. Tn paralel cu 
această constatare se 
afirmă preocuparea de

i a pre- 
Nicolae 

i veni in 
acestei 

___ . _ contribui 
la valorificarea aces
tor posibilități, 
mai de aceea 
pregătesc să-j 

călduros bun sosit
N. Popescu- 
BOGDANEȘTI
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Fier electric fdrâ cablu

La Londra a avut 
loc o puternică de
monstrație a mun
citorilor sanitari 
pentru îmbunătă
țirea condițiilor de 

muncă și viață

O firmă vest-germană a realizat 
un nou fier electric de călcat fără 
cablu, care permite o mai mare mo
bilitate a mișcărilor. Incălzindu-se 
grație unui acumulator, fierul se 
reincarcă prin simpla conectare la 
o priză obișnuită.

Campanie 
pentru salvarea tigrilor
In India a fost lansată o amplă 

campanie menită a preveni dis
pariția tigrilor. Potrivit datelor pu- 
alicate. din cei 100 000 de tigri care 
trăiau in 1920 pe întreg continen
tul asiatic, in prezent ar mai exis
ta doar vreo 2 000, dintre care circa 
1 800 în India. în 1970, constatind 
scăderea masivă a numărului de 
tigrii, guvernul Indian a interzis 
atit vinatul acestor animale, cit și 
exportul pieilor. Actuala campanie 
prevede crearea, in decursul urmă
torilor șase ani, a nouă rezervații 
speciale in vederea conservării și 
înmulțirii acestor feline.
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