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Sub semnul dorinței comune de a dezvolta

relațiile de prietenie și colaborare, ieri a început

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T, 
NICOLAE CEAUȘESCU, IN OLANDA

Marți dimineața, a »oih 
in Olanda președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, face o vizită 
oficială in această țară, la 
invitația Maiestății Sale re
gina luliana și a Alteței 
Sale Regale Bernhard, 
prințul Țărilor de Jos.

Această zi se înscrie ca 
o dată de referință istorică 
in cronica relațiilor româ- 
no-olandeze, ea marcînd 
începutul primei vizite a 
șefului statului român în 
Olanda.

Șeful statului român este 
însoțit de tovarășii llie 
Verdef, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, 
Gheorghe Boldur, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și elec
trotehnicii, de consilieri și 
experți.

Vizita Așteptată eu deosebită 
Atenție și profund interes atit 
In cercurile oficiale, cit și in rin- 
dul opiniei publice olandeze, 
constituie un prilej remarcabil 
de evidențiere a noi posibilități 
pentru o dezvoltare mal rapidă 
și pe mai multe planuri a co
laborării economice șl tehnico- 
științifice, precum și pentru in
tensificarea colaborării politice 
in vederea Înfăptuirii Becurită- 
ții europene, * unei lumi baza
te pe respectul independenței 
și suveranității tuturor statelor, 
pe deplină egalitate in drepturi.

După cum este cunoscut, in
tre România și Olanda există 
tradiționale legături de itimă și 
respect reciproc, relații oficiale 
intre cele două țări fiind stabi
lite Încă in secolul trecut, la 
24 ianuarie 1880. De-a lungul 
anilor. Intre cele două țări s-a 
dezvoltat un dialog constructiv, 
potrivit convingerii ambelor 
părți că activizarea schimburi
lor de valori materiale și spiri
tuale corespunde intereselor ce
lor două popoare, cauzei păcii 
și progresului in lume. Colabo
rarea economică româno-olan- 
deză s-a dezvoltat într-un ritm 
Înalt, schimburile economice bi
laterale ajungind la 60 milioane 
dolari. Dar se estimează că 
există încă numeroase posibili
tăți care așteaptă să fie valori
ficate. Atit România, cit și 
Olanda slnt țări cu economie 
dinamică, țări care, pe căi de 
dezvoltare specifice, Înregis
trează ritmuri Înalte de creș
tere, își amplifică și diversifică 
neîncetat capacitatea productivă, 
se afirmă tot mal mult ca par
teneri de schimburi de expe
riență tehnioo-știlnțiflcă, de 
valorificare a unor posibilități 
in continuă creștere.

Se cuvine, de asemenea, sub
liniat faptul că In planul poli
ticii externe. România și Olan
da, deși aparțin unor sisteme 
sociale diferite, colaborează in 
mod amical pentru o politică 
de pace in Europa, pentru crea
rea unul sistem trainic și ga
rantat prin angajamente ferme 
de securitate ale tuturor state
lor de pe continentul nostru.

Sub aceste auspicii Întâmpină 
populația Olandei, cercurile ofi
ciale. vizita inalților soli ai po
porului român.

Avionul prezidențial a ateri- 
sat la ora 10 și 5 minute, ora 
locală, la baza aeriană Soester- 
berg, după un zbor de peste 3 
ore, in cursul căruia au fost 
survolate teritoriile Ungariei, 
Austriei, R. F. Germania. De La 
frontiera țării gazdă, o esca
drilă a fQrțelor aeriene regale 
a escortat avionul prezidențial 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu. cele
lalte persoane oficiale române 
au fost intimplnați de Altețele 
Lor Regale prințesa Beatrix și 
prințul Claus al Olandei.

A fost prezent George Elian, 
ambasadorul României la Haga.

De Ia baza aeriană Soester- 
berg, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte persoane 
oficiale române, se Îndreaptă 
spre trenul oficial.

împreunft cu familie regalâ a Olandei

• Dineu în onoarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu
• Convorbiri oficiale cu membri

ai guvernului olandez
• Omagiul adus de reprezentanții

cetățenilor Amsterdamului 
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PLECAREA DIN CAPITALĂ
Marți dimineața, a Dărăsit CaDl- 

tala. pleci nd in Olanda, d reședințe
le Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, care. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. face o vizită 
oficială in această tară, la invitația 
Maiestății Sale regina luliana și a 
Alteței Sale Regale Bernhard, prin
țul Țărilor de Jos.

în această vizită, șeful statului ro
mân este insoțit de tovarășii Tlie 
Verdeț. prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. George Maco
vescu. ministrul afacerilor externe. 
Gheorghe Boldur. ministrul indus
triei construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, de consilieri și 
experți-

La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
erau de față tovarășii Manea Mănes- 
cu. Paul Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trofin, Maxim Berghianu. Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu. Leon te 
Răutu, Gheorghe Stoica. Stefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici. Cornel Burtică. Mi
ron Consta ntinescu. Mihai Dalea, 
Aurel Duca. Mi hal Gere. Ion Ioniță. 
Vasile Patilineț, Ion Pătau. Ștefan 
Andrei. Ion Dincă. cu soțiile.

Erau prezenti membri al C.C. al 
P.C.R.. al Consiliului de Stat ti al 
guvernului. conducători al institu
țiilor centrale și organizațiilor ob- 
Itești, personalități ale vieții noastre 

științifice, culturale și artistice, ge
nerali. ziariști.

Au fost de față Josephus Veling, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Olandei la București, cu soția, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați in 
țara noastră, alti membri ai corpului 
diplomatic.

Mii de bucureșteni bc aflau, de 
asemenea, pe platoul din fata salo
nului oficial. El au salutat cu multă 
căldură, la plecare, pe președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, urindu-i drum bun 
și succes in vizita pe care o începe 
in Olanda — eveniment de cea mal 
mare însemnătate în evoluția rela
țiilor româno-olandeze, expresie vie 
a dorinței comune a celor două 
popoare de a se cunoaște mal bine, 
de a dezvolta legăturile prietenești 
dintre ele, de a contribui la edifica
rea unei Europe a păcii și securi
tății, a unei lumi bazate pe respectul 
independenței și suveranității tutu
ror statelor, pe deplina egalitate In 
drepturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns Îndelung, cu cordialitate, ma
nifestărilor entuziaste ale locuitori
lor Capitalei, care, în această zi — 
împreună cu întreaga opinie publică 
din țara noastră — și-au reafirmat 
cu însuflețire simțămintele de pro
fundă stimă și prețuire față de pre
ședintele Consiliului de Stat, fată de 
activitatea sa neobosită pusă in sluj
ba cauzei păcii și colaborării intre 
națiuni. (Agerpres)

Călduroasă primire 
ia Amsterdam

Este ora 11,23. Trenul oficial so- 
»ește la Amsterdam.

Aici are loc ceremonia primirii 
oficiale. Gara centrală a Amster
damului, impunătoare construcție 
de oțel și sticlă, este împodobită 
de sărbătoare. Tricolorul românesc 
și drapelul Olandei, alăturate, dau 
valoare de simbol bunelor relații 
statornicite între România și Olan
da, între poporul român și poporul 
olandez, raporturi ce își găsesc cea 
mal prestigioasă și elocventă întru
chipare în vizita oficială a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României în Olanda.

Odată cu sosirea trenului oficial, 
în onoarea solilor poporului român 
răsună 21 de salve de artilerie.

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu cordialitate de Maiesta
tea Sa regina luliana a Olandei șl 
de Alteța Sa Regală Bernhard, 
prințul Țărilor de Jos.

Se intonează imnul național al 
Republicii Socialiste România.

Președintele Consiliului de Stat 
al României și regina Olandei 
trec în revistă garda de onoare, 
după care are loc prezentarea per
soanelor oficiale olandeze oara 
participă la primirea înalților oas
peți români, între care dl. Samkal- 
den, primarul orașului Amster
dam, general-maior Knulst, gu
vernatorul militar al capitalei, 
membrii din sulta oficială a fami
liei regale.

Gazdelor le sînt prezentate per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Consiliului de Stat al 
României, precum și membrii am
basadei române în Olanda.

Ceremonia continuă în salonul 
de onoare, unde președintelui Con
siliului de Stat îi sînt prezentați 
președinții celor două Camere ale 
Statelor Generale (Parlamentul), 
primul ministru, Barend Biesheu- 
vel, și membrii Consiliului de 
Miniștri, alte persoane oficiale, 
între care ambasadorul Olandei la 
București, Pieter Veecken Putman- 
Cramer.

In continuare, în salonul diplo- 
maților, președintelui Consiliului

IN PAGINA A ll-A

• ACTIVITATEA CUL- 
TURAL-POLITICA DE 
MASA, IN STRÎNSĂ 
LEGĂTURA CU CERIN
ȚELE VIEȚII

• STRADA, PIAȚA, IN- 
STITUȚIA : ÎN BUCU
REȘTI (I)

• PABLO PICASSO UN 
MARE UMANIST, UN 
ARTIST MILITANT

• FAPTUL DIVERS

de Stat al României îl sînt pre
zentați șefii misiunilor diplomatica 
acreditați la Haga, veniți să aducă 
omagiul lor șefului statului român, 
țării noastre, cu prilejul acestui re
marcabil eveniment. Sînt prezenți 
ambasadorii a 56 de state, țări de 
pe toate continentele cu care 
România are statornicite și dez
voltă raporturi de bună înțelegere 
și cooperare.

Ceremonia primirii oficiala la 
sfîrșit

înalțil oaspeți români șl maies
tățile lor iau loe în două călești 
regale eu alură istorică, la care

(Continuare in pag. a III-a)

trece In revistâ garda de onoare

MESAJUL ADRESAT DE TOVARAȘDL 
NICOLAE CEAUSESCU 

Conferinței internaționale 
pentru sprijinirea victimelor 

colonialismului și apartheidului 
in Africa australă

îrrH este deosebit d« plăcut ca, 
tn numele Consiliului de Stat șl 
al guvernului Republicii Socia
liste România, al poporului ro
mân și al meu personal, să a- 
dresez un călduros salut partlcl- 
panțllor la lucrările Conferinței 
Internaționale pentru sprijinirea 
victimelor colonialismului și a- 
partheidulul din Africa australă.

România, care a cunoscut 
vreme îndelungată în trecut asu
prirea străină, este profund soli
dară cu lupta popoarelor care se 
ridică împotriva Imperialismului, 
a colonialismului și neocolonia- 
lismului, a politicii rasiste, de 
apartheid, a oricăror forme de 
dominație și asuprire. Poporul 
nostru a acordat șl va continua 
să acorde și în viitor întregul său 
sprijin — politic, diplomatic, mo
ral șl material — mișcărilor de 
eliberare națională, popoarelor 
care se mal află sub jugul co
lonial, în lupta pentru cucerirea 
dreptului lor sacru de a-și hotărî 
singure soarta, de a se dezvolta 
în mod liber, de sine stătător.

în spiritul solidarității mili
tante dintre poporul român șl 
popoarele care luptă pentru li
bertate și independență naționa
lă, țara noastră dezvoltă largi le
gături de prietenie și colaborare 
cu mișcările de eliberare națio
nală de pe continentul african. în 
cadrul întîlnirilor pe care le-am 
avut cu conducătorii unor miș
cări de eliberare, în cursul vizi
tei pe care am făcut-o în primă
vara anului trecut în Africa, pre
cum șl cu prilejul vizitelor pe 
care reprezentanții acestor miș
cări le-au făcut în Republica 
Socialistă România, am reafirmat 
clar principiile care călăuzesc 
politica țării noastre, de spriji
nire fermă a luptei de eliberare 
a popoarelor — și am susținut cu 
tărie dreptul legitim al acestor 
popoare de a folosi orice formă 
de luptă, inclusiv cea armată, 
pentru a-și dobîndi libertatea șl 
independența și a deveni singu
rele stăpîne în propria lor țară.

Consider că a sosit timpul ca 
popoarele să-și unească efortu
rile și să-treacă la acțiuni hotă
râte pentru a pune definitiv ca
păt rușinosului sistem colonial, 
pentru lichidarea oricăror forme 
de dominație șl asuprire colonia
listă șl neocolonlalistă. Colonia
liștii trebuie să plece neîntîrziat 
din aceste țări, lăsînd popoarele 
respective să-și organizeze viața 
și dezvoltarea lor econdmico-so- 
cială în deplină libertate, potrivit 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

LUCRĂRILE AGRICOLE
DE PRIMĂVARĂ

(Corespondență din județul Ilfov)
(In pag. a Vil-a)

1040 început de epocă nouă.
IlITu Pngino de epopee în istoria patriei

REVOLUȚIA 
ÎN CONȘTIINȚA VREMII 

(Tn pag. a V-a)

voinței șl aspirațiilor lor 1 Apre
ciem că are o deosebită impor
tanță, în lupta pentru abolirea 
politicii colonialiste, Rezoluția a- 
doptată la cea de-a XXVII-a se
siune a Adunării generale a Or
ganizației Națiunilor Unite cu 
privire la recunoașterea mișcă
rilor de eliberare națională din 
coloniile de pe continentul afri
can drept singurele reprezentante 
legitime și autentice ale popoare
lor respective.

Republica Socialistă România 
militează în mod activ, alături 
de celelalte popoare iubitoare de 
pace și progres, pentru aplicarea 
în viață a Declarației cu privire 
la acordarea Independenței țări
lor coloniale, precum și a celor
lalte rezoluții ale O.N.U. referi
toare la lichidarea colonialismu
lui și a politicii de discriminare 
rasială și de apartheid. Conside
răm că toate statele trebuie să 
acționeze cu fermitate pentru a 
impune realizarea acestor rezo
luții — ceea ce va contribui, fără 
îndoială, la realizarea unul cli
mat de pace șl colaborare între 
toate națiunile și ar determina, 
totodată, sporirea prestigiului și 
autorității O.N.U. pe arena mon
dială.

îmi exprim convingerea că ac
tuala Conferință internațională 
pentru sprijinirea victimelor co
lonialismului și apartheidului din 
Africa australă, condamnînd cu 
toată energia persistența regimu
lui colonial șl a practicilor rasiste, 
va stimula și mai puternic lupta 
anticolonialistă, va duce la in
tensificarea sprijinului pe care 
țările africane, forțele antilmpe- 
rialiste de pretutindeni, Organi
zația Națiunilor Unite șl alte or
ganizații internaționale, toate po
poarele lumii trebuie să-1 acorde 
popoarelor care se ridică pentru a 
se elibera de dominația și asu
prirea străină, pentru cucerirea 
dreptului la libertate șl indepen
dență națională.

Animat de această convingere, 
doresc succes deplin lucrărilor 
conferinței dumneavoastră I Urez 
popoarelor din Angola, Mozam- 
bic, Guineea-Bissau, Namibia, ca 
șl populației aflate sub domi
nația rasistă a minorităților 
din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia să obțină cît mai curînd 
victoria în lupta pentru elibera
rea de sub dominația colonialis
mului șl rasismului, pentru e- 
mancipare națională și socială, 
pentru făurirea unei vieți libere, 
Independente șl fericite.
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FAPTUL! 
DIVERS!
Lacurile
Capitalei — 
crescătorii 
de pește!
Pentru bucureștenl — pește 

proaspăt de București ! lată o I 
perspectivă care, nu peste mult I 
timp, \a deveni realitate. Lacu- » 
rile Bâneasa. Herăstrău, Fio- i 
raasca, Tei șl Buftea, care astă I 
toamnă au fost populate cu 140 | 
tone de crap de crescătorie (alte . 
50 tone vor fi aduse In zilele I 
următoare), vor asigura peste I 
500 tone de peste pentru popu- * 
Iapa Capitalei. Odată cu aceas- 1 
ta Insă, pe lacurile menționate, I 
devenite crescătorii, conform I 
normelor legale in vigoare, pri- ■ 
vind protejarea fondului pisci- I 
col, pescuitul a fost cu desăvir- j 
șire interzis. Cu toate acestea 
Insă, nu sint deloc puțini cei I 
care nesocotesc aceste prevederi. I 
Pinâ acum au fost depistați I 
peste 350 de asemenea „pes- ■ 
cari" cărora 11 s-au aplicat sane- I 
țîunile prevăzute de lege ; au | 
fost confiscate 20 de plase mari, 
100 de setei, vîrșe și alte unel
te. care, după cum se vede, nu
mai de pescuit sportiv nu erau. 
Așadar, cei ce vor să nu cadă 
In plasă să nu-$i Încerce undi
țele decit în apele și in perioa
dele in care pescuitul este per- . 
mis. I

Prietenii 
pompierilor 
la datorie

In Imobilul din strada 7 No- I 
lembrie nr. 70 din Iași izbucni- ‘ 
se un Incendiu. Observlnd fu- I 
mul, mai mulți pionieri, membri I 
ai cercului „Prietenii pompieri- | 
lor" de la Școala generală nr. 6 . 
din vecinătate. înarmați cu stin- I 
gătoare și găleți cu apă, au în- I 
ceput lupta cu focuL în citeva 1 
minute — după cum ne scrie 
plutonierul major Petru Ono
fre! — incendiul a fost lichidat. 
In această intervenție s-au e- 
vldențiat elevii Petru Brumă, 
Dumitru Velicu, Ion Codreanu, 
Vasile Șendrea ș.a. Tuturor 
prietenilor pompierilor — calde 
felicitări I

—Sesarl obișnuită La cflubul „ Victo
ria" din Cluj, a părtinind întreprinde
rilor comerciale și cooperației. în 
aaJă. animație deosebită : și ultimul 
loc a fost luat ,xu asalt". In față 
— un Juriu format ad-hoc — un 
fel dc complet de judecată — și un
deva. Intr-un colț al sălii, pe banca 
acuzaților, un grup de salariați, ln- 
vinulți de neglijențe in serviciu, de
gradări de bunuri, acte antisociale. 
E unul dintre procesele-dezbatere 
In cursul căruia sint Înfățișate opi
niei publice abaterile unor salariat!, 
(in cazul de fată ai I.C.S. Metalo- 
chimice. al cooperativelor „Tricota
jul" șl „Deservirea" si din rețeaua 
magazinelor de articole fotografice). 
Pentru auditoriu, „procesul" are o 
notă de inedit, și nl ae pare fleetsc 
ca prezentarea dosarului celor în 
cauză să declan
șeze o dezbaters 
aprinsă despre 
Cinste, despre o- 
noarea de a 
munci...

...In altă parte 
a țârii, in sala 
căminului cultu
ral din comuna 
Mi hal Emines cu, 
județul Botoșani. 
Și aici, un juriu, 
un „tribunal al 
opiniei publice", 
pledează In fața 
unui auditoriu 
numeros pentru 
omenie, cinste, 
corectitudine, dis
ciplină. Pe „ban
ca acuzării", ti
nerii R. D., M. M. 
și V. A. poartă, 
pe umerii lor, 
povara comiterii 
unor acte contra
re normelor de 
conviețuire. Este 
una dintre obiș
nuitele dezbateri 
inițiate de „Sfa
tul omeniei", al
cătuit d; f repre
zentanți ie frunte 
«ă intervină prompt 
druma pașii color care nu-și găsesc 
locul și rostul In obștea respectivă.

...Iată șl o a treia secvență, de di
mensiuni majore. înscrisă sub gene
ricul „Să muncim, să trăim tn chip 
comunist". O recepționăm In progra
mele a zeci de instituții culturale, 
modalitatea de realizare fiind diver
să : expuneri, simpozioane, colocvii 
și conferințe publice etc.

Am citat doar trei dintre acțiunile 
pe care le-am intilnit În raidul nos
tru. acțiuni inițiate la Îndemnul 
organizațiilor de partid, in spiritul 
hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 și ale Conferinței 
Naționale, care au stabilit orientări 
ferme in vederea educării comuniste 
a oamenilor muncii, formării trăsă
turilor morale și etice ale omului 
nou. constructor al unei societăți a- 
vansa te.

Raidul nostru tn cele două Ju
dețe a demonstrat ..pe viu" că eli
minarea tendințelor de rutină, a șa
bloanelor. a acțiunilor stereotlpe. a 
expunerilor abstracte prezente în 
programele acestor instituții a dus 
la schimbări structurale ; autorii a- 
cestor realizări In munca polltlco-e- 
ducativă sint, in primul rind. ca
drele de partid, propagandiștii or
ganizațiilor de 
întreprinderi

largul evantai al problemelor de mo- 
ral ft, grefate, la Cluj, de pildă, pe 
o tematică Uvortti din realitățile șl 
preocupările oamenilor. Sint activi
tăți cu vfidrt ecou la public. Dosi ti
tlul acestor programe-cadru «int de- 
«eori laconice — „Munca, drept șl 
îndatorire", ,.Faptele antisociale al 
consecințele lor", „Etica al tinere
tul*’, „Indisciplina tn fata Instanței" 
etc. — ele au calitatea de a genera 
dezbateri publice, intrate deja In tra
diție.

Aceleași teme formează, uneori, 
pivotul central In Jurul căruia se 
desfășoară șl o parte din activitatea 
caselor de cultură șl a căminelor 
culturale din Județ (Turda, Aghireș, 
ducea, Gilău, Mlntiul Gherlei), unde 
participarea auditoriului este Încă ti
midă. în județul Botoșani pot fi sem

nlunea Județean! a cooperativelor 
meșteșugărești organizează, lnceplnd 
din toamna anului 1972, cicluri de 
prelegeri. Pornind da la cerințele 
unul auditoriu dornic ai cunoască cil 
mai temeinic legislația tn vigoare, 
factorii culturali au direcționat aces
te prelegeri spre stabilirea unui dia
log viu Intre conferențiari șl public. 
Tot «Ut da aproape de oerlntelc pu
blicului a-au dovedit a fi „consulta
țiile" Juridice organizata de căminul 
cultural Mihai Emtnescu (Botoșani), 
ca răspuns la propunerile unor ce
tățeni din comună.

Care dintre aceste multiple ma
nifestări e-au impus îndeosebi aten
ției 7

La această întrebare, factorii cul
turali clujeni ne-au Invitat șft asis
tăm la proceiele-dezbatere ale du

Activitatea cultural-politică 
de masă, in strinsă legătură

cu cerințele vieții
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al comunei, gata 
pentru a in-

Miza și... 
surpriza

Octavian Crăciunescu, Ton 
Pirvulețu, Dan Andrei. Vasile 
Preoteasa, Constantin Bideț fi 
Nicolae Muriescu — toți șase 
satariați la Combinatul de celu
loză ți hirtie din Drobeta Turnu- 
Severln — deveniseră, de la un 
timp, buni amici. Se intîlneau I 
seară de seară ți... făceau din I 
noapte zi. Practicau jocuri de | 
noroc. Fiecare — in speranța 
norocului cel mare. Dar in- 
tr-una din nopțile trecute a 
dat miliția peste ei. Miza mare 
le-a adus... surpriza !

Cu și fără 
baticuri

Intr-una din zile, îmbarcați 
într-un autocar in fața Oficiului 
județean de turism Mureș, mal 
mulți turiști porneau Intr-o 
excursie ir. străinătate. La 
punctul de frontieră, autocarul 
a fost oprit pentru obișnuitul 
control vamal. Cu acest prilej, 
în bagajele unor turiști, printre 
care Andrei Silmen, conducăto
rul excursiei. Ana Luchian din I 
Sighișoara si Kovacsi Maria- I 
Magdalena ain comuna Albești, | 
au fost găsite aproape 30 de 
baticuri, ascunse pentru a fi 
comercializate peste hotare. în 
această situație, baticurile res- 
nective au fost confiscate.

Ocrotiți 
parcurile!

Duminică, mii de bucurețteni 
au pornit la braț cu primăvara 
prin parcul Herăstrău. Dar unii 
nu s-au mulțumit cu atit. Ți
neau neapărat să o scoată din 
pere ți să o ducă acasă. In 
consecință, se avintau pe pajiț- 
t-.'.e abia înverzite ți rupeau 
de zor florile sau crengile în
florite ori doar înmugurite. Ni
meni nu le-a strigat acestor 
fa's-îndrăgostiți de natură : 
„luați mina de pe flori fi de 
pe crengi" ! Ne-a mai mirat fi 
faptul că, Intr-o asemenea zi de 
„inaugurare"' a parcurilor, ni
meni dintre cei ce se ocupă de 
gospodărirea acestora nu a fost 
prezent la fața locului, pentru 
a-i tempera pe acești stricători 
ai naturii. Și doar există decizii 
clare in acest sens.

„Delta“... 
din Sibiu

Peste puțin timp, locuitorii 
Sibiului ți, împreună cu ei, vi
zitatorii orațului vor avea Del
ta chiar... in localitate. Mai pre
cis, in renumita Dumbravă, la 
Muzeul tehnicii populare, au 
fost montate o gospodărie de 
pescari, o cherhana ți o moară 
„căciuiată", aduse, ev întreg 
Inventarul, pe meleaguri libie
ne tocmai din Mahmudia (Tul- 
cea). Este vorba, cum se vede, 
de un vestigiu muzeal care, 
fără îndoială, se va bucura de 
interesul vizitatorilor.

Rubrica redoctatâ de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

partid din uzine, 
șl instituții. ai ce

lor de tineret și sindicale, care au 
înțeles să abordeze cu precădere — 
în lumina plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971 — în activitatea des
fășurată în cluburi muncitorești, case 
de cultură, cămine, aspecte legate de 
preocupările de actualitate din sec
toarele vieții social-econom loe.

O constatare de bun augur : 
In programele lăcașurilor de cultură 
din cele două Județe problematica 
educației ocupă, în acest an. un spa
țiu mai extins (o treime) dectt In anii 
precedenți ; programele de activități 
cultural-educative au depășit. In ge
neral. acel stadiu rutinier, resimțit 
pină deunăzi ca o umbră apăsătoare. 
Cu unele excepții, asistăm așadar la 
un proces de axare a acestor pro
grame pe direcții de cert interes ac
tual Avem in vedere tn primul rind

nalate acțiuni Interesanta, uneia de
venite punct de plecare pentru pro
gramarea unor cicluri periodice, pre
cum „Normele socialiste de convie
țuire șl necesitatea respectării lor" 
(clubul Fabricii de zahăr-Bucecea), 
„Tribunalul opiniei satului" (cămi
nul cultural-Tudora), „Sfatul ome
niei" (căminul cultural-Mihal Emi- 
nescu), „Integrarea tineretului In 
producție" (Casa de cultură din Do- 
rohoi) etc.

Esențial este insă ca dezbaterea pe 
teme ale eticii oi echității socialiste, 
ale educației oomuniste să fie axată 
in modul cel mai direct pe proble
mele cu care se confruntă colecti
vul de muncă respectiv, să urmăreas
că înlăturarea unor neajunsuri, mo
bilizarea tuturor resurselor, a între
gii capacități creatoare a oamenilor 
muncii in efortul de perfecționare a 
producției, de înfăptuire și depășire 
a planului cincinal. Raportarea con
tinuă. concretă, la sarcinile și exi
gențele construcției socialiste oferă 
acestei activități un teren de mani
festare practic nelimitat: de la popu
larizarea prevederilor de plan pină la 
dezbaterea aspectelor umane oi socia
le complexe ale luptei pentru afir
marea noului: de la stimularea con
tribuției fiecărui om — tn diferite
le verigi ale procesului de produc
ție — la Îndeplinirea obiectivelor ge
nerale plnă la identificarea si com
baterea unor manifestări negative, 
anacronice, sau pină la afirmarea, ge
neralizarea experienței înaintate, la 
promovarea spiritului de inițiativă, a 
ideilor novatoare etc. Abordînd cu 
mai multă consecvență — In acțiuni 
vil, convingătoare — astfel de teme 
de imediată actualitate, cultura de 
masă va putea contribui efectiv, cu 
mijloace specifice, la procesul de 
formare și dezvoltare a conștiinței 
socialiste, la îndeplinirea politicii 
partidului nostru.

In cursul raidului ne-au reținut 
atenția acțiunile de popularizare și 
cunoaștere a legislației socialiste. 
Există, la Cluj, citeva experiențe in 
acest sens, care merită a fi rele
vate. Filialele Universității popu
lare de la fabrica de încălță
minte „Clujana" și de pe lingă U-

bulul „VlctorU”. Procesul-dezbatere 
— conceput ca mijloc de educație ce
tățenească — a găsit aid teren priel
nic șl rezultatele obținut» nu pot fi 
neglijate: numărul abaterilor și ac
telor antisociale oomise in sectorul de 
care am amintit s-a redus la jumă
tate, semn că asemenea acțiuni au 
un rol persuasiv, verificat de prac
tică. „Procese" similare au avut loc 
și In alte întreprinderi și instituții 
clujene, care nu posedă un club 
propriu-zis. (Uzina de mecanizare și 
transport feroviar Cluj, școlile gene
rale nr. 4, 5. 12 și 15. liceele nr. 7 
și 10). Din păcate, aceste procese tind 
să devină o „modă", fiind progra
mate unde vrei și unde nu vrei, fie 
că sint sau nu Întemeiate.

Există atitea alte genuri de mani
festări cultural-educative la care pot 
șt trebuie să apeleze organizatorii 
culturali. Toate, bineînțeles, trebuie 
făcute avlnd !n vedere realitățile 
concrete, cerințele „la zi" ale oame
nilor. La Flămînzi, „abonați!" că-

m Inului ar dori ca prelegerile teo
retice pe tema „hărniciei. cin
stei șl omeniei" să nu plutească In 
abstract, ci afi fie Ilustrate cu exem
ple din comună ; cel din Dorohoi 
ar dori manifestări mal puțin „fes
tive". legate mal mult de cerințele 
lor, de gospodărirea orașului.

în afirșit. se cere să ae afle mal 
mult In atenția organizatorilor acti
vităților cultural-educative faptul ci 
unele prelegeri slot lipsite de a- 
tractivltate. sint handicapate tn dru
mul către auditoriu de un tehnicism, 
de un excesiv ton doctoral șl lim
baj prețios. Organizarea las! de 
multe ori de dorit, unele teme rint 
Înlocuite cu altele mal puțin intere
sante, altele sint aminate sine die.

Investigațiile noastre au relevat 
faptul că Inițiati
vele, Ideile nu 
lipsesc din pro
gramele de acti
vități educative 
ale multor insti
tuții culturale. A 
apărut, In același 
timp, clară nece
sitatea concentră
rii eforturilor In 
direcția unei , le
gături mai strinse 
a programelor cu 
viața,. cu realită
țile producției, 
ca suport al efi
cienței în proce
sul educației co
muniste. Este o 
direcție in care se 
cere acționat cu 
mal multă perse
verență.

Nu trebuie. In 
definitiv, uitat că 
beneficiarul tutu
ror acestor acțiuni 
este omul, iar o- 
biectivul lor prin
cipal — indiferent 
de formele și ca
nalele prin care 
se difuzează — 

este făurirea și dezvoltarea conștiinței 
aocialtste, realizarea unei societăți ai 
cărei membri să se caracterizeze 
prin atitudine și comportare comu
nistă, știut fiind că. in ultimă in
stanță, făurirea personalității umane 
este un factor de progres social, de 
accelerare a dezvoltării și propășirii 
social-economioe a tării. Iată de ce 
corelarea programelor culturale cu 
preocupările și problemele cu care 
sint confruntate colectivele de mun
că constituie în esență condiția unor 
certe finalizări, unor creșteri șl reu
șite încă nebănuite. în cele două 
județe In care am Întreprins anche
ta de față există o sumă de expe
riențe bune, cu efecte educative re
levabile. Bine organizate, ____
acțiuni constituie cel mal bun i 
puns la problemele auditoriului, 
dezideratele muncii de educație, 
formare a omului nou.

Ancheta realizată 
G. CUIBUȘ 
N. ZAMFIRESCU

TRAGEREA SPECIALA LOTO

asemenea 
răs- 

la 
de

de

ÎNTR-0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ
Administrația de stat Loto- 

Pronosport organizează In ziua 
de 13 aprilie 1973 o tragere spe
cială Loto Intr-o nouă formulă 
tehnică. în ce constă noutatea ? 
în loc de 5 extrageri, ca pină a- 
cum, după noua formulă tehnică 
se vor efectua 6 extrageri. Așa
dar, in loc de 38 numere cîști- 
gătoare vor fi 42. Concret, a- 
ceasta înseamnă că extragerea 
I obișnuită va fi, ca și pină 
acum, de 9 numere diferite, din 
90, dar la extragerea a II-a o- 
bișnultă se vor extrage 9 numere 
din 81, In loo de numai 7 ca 
pină acum. De asemenea, se vor 
efectua două extrageri speciale 
in loo de una singură, ceea ce 
Înseamnă că vor fi 12 numere 
câștigătoare in loc de numai 8.

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

Depunerea biletelor ciștigătoa- 
re se va face pină in ziua de 
marți, 17 aprilie 1973, la ora 13, 
In orașele reședință de județ, și 
pină in ziua de luni 16 aprilie 
1973, la ora 13, in celelalte lo
calități.

PABLO PICASSO
un mare umanist, 

un artist militant
Aproape orice se 

putea spune despre 
Picasso, numai că a 
murit, nu ! Artistul 
popular și comentat a 
intrat de mult și atit 
de adine in conștiința 
publică șl in legendă, 
numele său devenind 
pentru mulți un sino
nim al artei moderne, 
pentru ca nașterea sau 
moartea să mai con
stituie niște termeni 
de referință necesari 
In evaluarea și deli
mitarea Hcțlunll sale 
In timp.

Picasso este un mit 
născut odată cu arta 
modernă. Pină la un 
punct, etapele evolu
ției sale individua
le urmează aceleași 
meandre. Timp de trei 
sferturi de secol, nu
mele său poate fi in
tilnit ca un ferment 
central, dacă nu intot- 
deauna primordial, de 
flecare dată dinamic, 
in cele mal variate 
puncte de răscruce ale 
artei contemporane. 
S-a identificat cu des
tinul contemporan al 
artei, astfel Incit, a- 
tunci cind prezența sa 
nu este din capul lo
cului evidentă, ea este 
presupusă și căutată 
cu tot dinadinsul, ca 
un resort inevitabil.

într-un interviu pu
blicat in „Les Lettrea 
francaises", la 24 mar
tie 1945, revoltindu-se 
împotriva concepției 
burgheze care voia 
să vadă In artist un 
martor pasiv al isto
riei, își definește, in
tr-o suită de intrebări- 
imprecații, crezul șl 
idealul social al artei 
sale : „Ce credeți că 
este un artist ? Un 
imbecil care nu are 
decit ochi dacă este 
pictor, urechi dacă 
este muzician, o liră, 
in toate etajele Ini
mii, dacă este poet, 
sau, nimic altceva de
cit mușchi dacă este 
boxer

Este limpede că 
pentru Picasso — a 
cărui operă este bina 
cunoscută șl aprecia
tă în țara noastră — 
arta nu constituie o 
oglindă in care reali
tatea să se reflecte In 
culori agreabile, mal 
ales atunci clnd aces
tea nici măcar nu-i a- 
parțin, in sensul cel 
mal propriu al cuvin- 
tului. Arta sa determi
nă la meditație. Ea nu 
este reprezentare pură, 
după cum nu este nici 
construcție pură. El 
revendică tradiția In 
clasicitatea eternă a 
demersurilor sale con
structive. S-a insistat 
pină la exagerare 
asupra laturii „lnsu-

Copilul cu porumbel. (Picturd realizată de 
marele artist în 1901).

recționale" a artei sale, 
văzindu-se prea mult 
In el distrugătorul for
melor (chiar dacă 
vechi) șl mal puțin 
constructorul. Poate 
de aceea, artistul a 
simțit nevoia să reia 
magistral temele șl 
modalitățile unor mari 
Înaintași (Ingres, Ve
lasquez, Manet) de 
care, in aparență, pă
rea foarte îndepărtat 
Mal mult decit de
monstrația unei dex
terități geniale, erau 
afirmate de flecare 
dată, aici, conștiința 
și solidaritatea unei 
continuități creatoare. 
Picasso nu distruge 
forma cl schema ina
plicabilă datelor noi 
ale realității. Ceea ce 
părea deformare gra
tuită, In anii de de
but al cubismului, cea 
dinții revoluție artis
tică a secolului, pe 
care o instituie, Îm
preună cu Braque, 
Miro, Leger In anii 
1907—1914, ne apare 
astăzi, din perspectiva 
evoluției ulterioare a 
artei, ca o anticipație 
la ceea ce avea să 
devină un Ideal este
tic al timpului nostru.

Picasso a avut sen
timentul politic al ar
tei. A fost un militant 
neobosit pentru apăra
rea și restaurarea de
mocrației in patria sa, 
un adversar al fran- 
chlsmului. Angajarea 
sa a Îmbrăcat formele 
concrete ale acțiunii

politice directe, deve
nind membru ăl Parti
dului Comunist Fran
cez șl, In această ca
litate, un militant con
secvent pentru Ideile 
umanității, păcii șl 
ale progresului, un ad
versar neimpăcat al 
fascismului.

Pictura sa nu este 
angajată sau istorică, 
pentru că reprezintă 
un eveniment sau un 
subiect istoric, ci pen
tru că ne introduce 
tn chiar inima eveni
mentului respectiv. A- 
cesta este cazul ca
podoperei sale Guer
nica. A tund tind na
ziștii germani bom
bardează și distrug 
localitatea, pur șl sim
plu, pentru a-1 Inti
mida pe locuitorii 
pașnici fl lipsiți de a- 
părare, artistul Pi
casso simte nevoia să 
denunțe faptul ca a- 
tare. Și să-l incrimi
neze pentru eternitate, 
oriunde și In orice 
Împrejurare s-ar re
peta. Așa cum re
marca marele istoric 
al arte! Giulio Cari o 
Argan : „Guernica es
te prima Intervenție 
hotărită a culturii tn 
lupta politică : reac- 
țiunii care se exprimă 
prin distrugere, cultu
ra democratică li răs
punde, prin mina Iui 
Picasso, crelnd o ca
podoperă".

Octavian 
BARBOSA

Vă rog, gîndiji-vă 
măcGr o clipă la 
miile do Jipa și de 

Marinești
Puterea nopții I Ceas de 

liniște, chiar și pentru 
București. Și totuși... De 
pe strada Galați apare, pe 
neașteptate, lumina unor fa
ruri. Fascicolele de lumină 
lunecă pe caldarim, pe gar
duri și clădiri ca o min- 
giiere. Autocamioanele fri- 
nează ușor in fața magazi
nului general de pe Șos. 
Ștefan cel Mare. Motoarele 
se opresc, farurile se sting. 
Liniște. Patru oameni co
boară rapid din cabine. 11 
iau fără veste :
— Cine sinteți dv 7

— Aurel Jipa. Sint de 
La „Legume".

— Ion Marinescu, de la 
„Lapte".

N-am ce să-l mal întreb. 
Le cunosc meseria. E au
reolată de cinste, de res
pect. întreprinderile la 
care lucrează dau în fie
care noapte pe mina aces
tor oameni valori de sute 
de mii de leL Lapte, le
gume, pline. Ei încarcă 
mașinile și pornesc în 
cursă. Pe urmă opresc In 
fața magazinelor și lasă 
marfa tn stradă. Fără acte, 
fără nici o garanție mate
rială. întreprinderile au 
deplină încredere In oa
menii lor. In sute, In mii 
de Jipa șl de Marinescu. 
La rlndul lor, sutele șl 
miile de Jipa și de Mari
nescu au Încredere In noi, 
in toți locuitorii Capitalei. 
Știu din tradiție ci nimeni 
r.u se va atinge de marfa 
nepâzită. E un lanț al în
crederii reciproce, o încre
dere ridicată la rang de 
lege a omenleL

Ce bine e să al 
amintiri

Alex. Boancă, director 
adjunct la întreprinderea 
de valorificare a legume
lor și fructelor, e în control 
prin piețe. II întreb:

— Și noaptea ?
— ȘL Toată Întreprinde

rea dorește ca 1973 să fie 
un an de cotitură.

— Cotitură spre ce 7
— Spre o aprovizionare 

foarte bună Spre perfec
ționarea comerțului cu le
gume.
________________________

Afirmațiile directorului 
răscolesc amintirile repor
terului. Unde șl clnd am 
mai auzit vorblndu-se des
pre asemenea intenții ? 
z\m auzit, precis, tot 
de Ia un director al 
I.P.V.I.L.F. Șl tot într-o 
primăvară ! Numai că, de 
data aceasta, cel puțin 
pentru moment, afirmațiile 
au acoperire In fapte ime
diat verificabile. întreprin
derea și-a creat ferme 
proprii do legume : a su
plimentat contractele cu 
furnizorii din țară ; a in
trodus pe scară mal largă 
preambalarea mărfurilor și 
aprovizionarea directă ; a 
modernizat o mare parte 
din unitățile de desfacere, 
în curlnd vor fl amenajate 
Încă 7 mari magazine cu 
autoservire (tip „Fortu
na") ; va fl dat In exploa
tare cel mal mare depozit 
universal do legume din 
țară.

Ce bine • să ai amintiri. 
Faci comparațiile mal 
ușor.

Să-l mutăm de pe 
strada „Somnului!"

Se crapă de ziuă, dar 
raidul nostru prin Capitală 
continuă.

„Ieșim de pe strada Ca
rasului șl cotim brusc pe 
strada Știutii. La Început, 
intenția noastră era să 
întreținem un dialog cu 
cetățenii de pe strada 
Păstrăvului, dar cineva 
ne-a Informat că putem 
ajunge acolo mai degrabă 
pe strada Ciortanului care 
e în apropiere de strada 
Linului și Crapului. în 
fine, o luăm mal întîl pe 
strada Plăticii, trecem In 
strada Mrenel, traversăm 
străzile Bibanului și Albi- 
aoarei și *ată-ne in aleea 
Roșioarel, colț cu fundă
tura Scrumbiei Afumate. 
De fapt. In linii mari, 
străbătusem tot Ostrovul, 
cartier ale 2Ărul artere 
poartă, cum ați văzut, nu
mai șl numai nume de 
pești. Dv. cunoașteți acest 
cartier bucureștean ? Este, 
efectiv, ca un ostrov. Un 
cartier situat în sectorul 3, 
potrivit de mare și Încon
jurat din toate părțile de 
apa care i-a dat numele.

Unul dintre locatari ne 
spune: „E frumos, e li
niște aici. Cel mai mulți 
dintre noi pot pescui in 
apele Ostrovului, arunclnd

undița direct de pe veran
dă sau din curtea propriei 
case. N-aș crede Insă că 
lipsa — în unele cazuri 
totală — a magazinelor 
din cartier are în vedere 
„autoaprovlzionarea" noas
tră cu... caracude. Aș zice, 
mal degrabă, că Direcția 
comercială a Capitalei a 
uitat, pur șl simplu, de 
cartierul nostru. Noi însă 
ne Întrebăm : este oare ad
misibil ca pentru cele mal

Caracudei ne spunea că 
lucrurile se vor schimba 
negreșit.

— Clnd 7 — am Întrebat
— Clnd Instituțiile vizate 

•e vor muta de pe stra
da... „Somnului".

Reclamă... afumată

Gospodăria comunală a 
afectat Întregul pasaj sub-

Tlrgul internațional, care 
s-a Închis în... octombrie 
anul trecut.

Mal vezi colo, în reci de 
exemplare, un afiș pe care 
scrie.......Somn ușor !“ Sau
altul : „Coș necurățat" (!?) 
Mal încolo vezi o vulpe 
care atacă un... aragaz. 
Afișul are șl o explicație i 
„întîmplare" (?) Pe alți zeci 
de mp, înrămate șl plan
tate la loc de cinste, sint 
aninate doar hîrtli goale.

Nimic senzațional...

Stația centrală Avlasan. 
Colaboratorul nostru, lt. 
colonel C. Căpîlnă, ne ln- 
timpină cu plăcere și ne 
ajiunță:

— Avem pentru dv. 
vești proaspete. Dar aș zice 
să aducem mai întîl un 
pilot la... „descusut", Vă 
trimit eu unul care abia a 
sosit din cursă.

ÎN BUCUREȘTI ®

banale cumpărături să n« 
deplasăm neapărat în Pan- 
tellmon 7

Am deschis ochii mal 
bine. Cum spuneau oame
nii, așa era. într-un car
tier întreg — doar 3 ma- 
fazine, o singură cabină 
.elefonică (și aparatul era 
defect) ; o lingură unitate 
(particulară) de servire 
publică Pe ale , pe la Os
trov. Iși fac arareori apa
riția chiar și lucrătorii sa
lubrității. Altfel n-al mal 
lntllni la tot pasul morma
nele acelea de pămlnt șl 
lespezile de piatră (I?),

Un mucalit de pe rtrada

teran din „Piața Scînteii" 
reclamei, publicității.

Bună ideea, dar cum e 
valorificată 7 Ne-am oprit 
tn fața cltorva *eclame șl 
afișe, lată una „proaspă
tă" î toată lumea e avizată, 
In aprilie 1973, cum că 
.,s-au pus in vlnzare bile
tele la... grădinile de vară 
oentru stagiunea teatrală 
din 1972!“ Zeci de recla
me ne îndeamnă 6ă cum- 
Dărâm, cit mai e vreme,... 
almanahul Femela (care nu 
se mai găsește de mult). 
Vreo 20 de afișe, care ocu
pă 10—20 mp. din pereții 
pasajului, ne Invită la

Unele rame, cu reclama 
lor dospită cu tot, sint 
aruncate direct pe calda
rim sau proptite de ziduri. 
Și fiindcă veni vorba de 
ziduri : pereții pasajului 
și-au pleraut complet cu
loarea, incit acest uriaș 
afișier șl loc de trecere 
pare ma| degrabă o afu- 
mătorie.

S-ar putea pune șl o în
trebare : nimeni, dar ab
solut nimeni de la gospo
dăria comunală, de la 
RECOM, PUBLICOM și 
alte Instituții publicitare 
nu-și asumă -ăspunderea 
să treacă prin pasaj ?

Nici n-am apucat să des
chid bine carnetul de no
tițe șl in biroul comandan
tului apăru o femeie mă
runțică, slăbuță, ttnără.

— Iată șl pilotul — In
giner Andona Hagiu, făcu 
prezentările tov. Căpîlnă.

— Vă sfătuiesc să nu 
scrieți un singur cuvint 
despre mine.

— ??
— N-a fost o cursă sen

zațională. Am transportat 
doar niște singe Și pe ur
mă, în general vorbind, eu 
n-am merite deosebite.

— Dar cine ?

Femela-pilot deveni vo
lubilă :

— Vă fao Imediat cu
noștință cu un pilot pe 
cinste. Ce pilot ? Vultur 1 
A salvat de la moarte mii 
de oameni.

Așa l-am cunoscut pe 
pilotul Vasile Lagara. Re
cunosc cinstit, de data a- 
ceasta așteptam informații 
de-a dreptul palpitante. 
Cind oolo, noul venit preia 
ștafeta... modestiei:

— E drept, de multe ori 
zburăm In condiții foi'tuite. 
Pe viscol, pe ploaie, pe 
furtună. E greu. Dar clnd 
știi că la capătul pistei te 
așteaptă pe targă un om la 
un pas de moarte, ți se mai 
poate părea senzațional 
faptul că ai Îndrăznit să 
înfrunți intemperiile, că ai 
•osit la timp ?

Sint dezarmat de modeș
tii piloți de la „Avlasan" I

Conspectați „biblia" 
Poștei I

București, București... La 
Oficiul P.T.T.R. nr. 10 —
coadă. Coadă la ce 7 La ce 
nici nu țl-ar fi trecut prin 
minte : la mesagerii 1

— Vreau să trimit citeva 
cărți în provincie. Cum să 
fac ? — cere sfatul funcțio
narului de serviciu un ce
tățean oarecare.

— Păi cum ? Cumpă
ră mata o hirtie mai groa
să, fă rost de vreo citeva 
crimpei® de sfoară tare, 
fă rost...

— Dar In ziar nu merge 7
— Nu merge.
— Da’n plnză 7
— în plnză da. Poa’ să 

fle și colorată. Dar trebuie 
și o etichetă. Eticheta albă. 
Șl ac cu ață. Pentru cusut 
eticheta. Și...

— Dacă nu ești pregătit, 
du-te mai bine acasă. li 
zise omului cineva de la 
coadă (pesemne un client 
mai vechi al poștei). Rupe 
o parte dintr-un capot mai 
vechi, Împachetează bine, 
leagă zdravăn și fă, neapă
rat, 7—8 noduri, după in
strucțiuni; rupe o bucățică 
dintr-o cămașă albă pen
tru etichetă. Dacă al ceva 
mal greu de trimis, cum
pără niscai scinduri, nis
cai tablă subțire pentru în
tăritori, niscai cule de șiță. 
Ciocan șl clește poate ai...

— Mal bine Imi notez 
după instrucțiuni cum se 
fac nodul și pachetul —

zise omul. Dacă greșesc 7 
Nu mă trimite iar acasă 7 

începu să noteze. Și ce 
mai nota, ce mai conspecte 
făcea I Cartea cu instruc
țiuni are vreo... 300 de pa
gini.

...Cu un an, doi In urmă 
«e lăuda cineva de la Poșta 
Mare că o să Introducă în 
circuitul expedițiilor cutii 
elegante, gata făcute. Se 
mai lăuda că va înlătura 
definitiv practicile rudi
mentare și birocratice de 
la expedierea coletelor poș
tale.

Lauda de «ine...

Ca gîndea un 
director la ora 12 

noaptea
Nimic de notat la ca

pitolul „diverse". în Capi
tală n-a izbucnit nici un 
incendiu, nu s-a săvlrșlt 
nici o crimă, n-a avut loc 
nici un scandal de pro
porții.

în drum apre redacție, 
trecem pe la capătul străzii 
Bala de Aramă. Ne Intim- 
pină arome ademenitoare. 
Normal. Pe undeva, prin 
apropiere e cea mai mare 
fabrică de piine din țară: 
Titan. Ne abatem din drum. 
La ora aceea tirzie, tov. 
George Diaoonescu. direc
torul fabricii, mai este încă 
dispus să ne dea informații 
de ultimă oră. In fabrică 
se produc acum, În mod cu
rent, 77—80 de sortimente 
de panificație și produse 
cerealiere. De la pufulețul 
în greutate de un.„ gram, 
la piinea de 2 kg.

— La noi se dă o verita
bilă bătălie pentru satisfa
cerea cerințelor publicului, 
adaugă directorul. Ne-am 
propus să prelntîmplnăm 
orice fel de reclamații. 
Chiar acum, în această 
noapte, aplicăm citeva rețe
te noi. Șarjele de piine din 
această noapte vor fi alc^“ 
tui te din piinl mai mol, 
mai pufoase, mal aromate. 
Dacă nu va fi așa, vom re
lua experiențele. Vom con
tinua programarea selecti
vă a producției, vom con
tinua să apropiem cit mal 
mult ora de coacere a pli
nii de ora cind este ea ce
rută pe piață. Vom...

Așa gindea un director 
la ora 12 noaptea.-

Gh. GRAURE



SCÎNTEIA — miercuri 11 aprilie 1973 PAGINA 3

Vizita președintelui^ Nicolae Ceaușeșcu în Olanda

Dineu de gală oferit in onoarea președintelui Consiliului de Stat,
tovarășul Nicolae Ceausescu, si a tovarășei Elena Ceausescu

CONVORBIRI OFICIALE CU MEMBRI
Al GUVERNULUI OLANDEZ

în sear* primei zile * vizitei 
oficiale In Olanda, în onoare# 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. și * 
tovarășei Elena Ceausescu. Maies
tatea Sa regina Iuliana »i Al

Toastul Maiestății Sale 

regina Iuliana
Domnule președinte.

exprima simpatia poporului nos
tru față de poporul român. Soțul 
meu păstrează o excelentă amin
tire a primirii deosebit de căl
duroase pe care i-ați rezervat-o 
cu ocazia vizitei sale neoficiale fă
cute în toamna anului 1971.

Oamenii de stat olandezi care 
au vizitat România In ultimii ani 
nu mai încetează cu elogiile adu
se ospitalității pe care le-ați ofe
rit-o. Toți au fo6t impresionați de 
marile realizări ale poporului ro
mân, de progresele economiei șl 
de avîntul științei și al tehnicii, 
însă dumneavoastră ați știut, de 
asemenea, să apărați, în mod 
exemplar, mediul de viață în mi
nunata dumneavoastră țară. Aș 
dori să citez In legătură cu aceasta
pe Oprescu : „Românul este, îna
inte de toate, un om cu o minte 
lucidă, care apreciază In orice lu
cru echilibrul și moderația".

Desigur, țările noastre sînt foar
te diferite, dar au. totuși, puncte 
comune. De exemplu, amîndouă 
sînt situa e la gurile unui mare 
fluviu : Dunărea. în ceea ce pri
vește România, Rinul, în ceea ce 
privește Olanda. Dacă într-un vii
tor apropiat canalul Europei va 
uni Dunărea cu Rinul, cele două 
fluvii vor forma o cale fluvială 
neîntreruptă de 3 500 km — cea 
mai lungă din Europa — care va 
lega cele două țâri ale noastre și, 
în consecință. Marea Neagră de 
Marea Nordului.

Pe bună dreptate sînteți mindri 
de giganticul proiect de la Porțile 
de Fier, așa cum noi sîntem min
dri de lucrările din Deltă.

Ne este, de asemenea, comună 
voința de a fi și de a rămine noi 
înșine.

Mă bucur, deci, să constat eă

VIZITA TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘEȘCU

în cursul după-amiezii de mari, 
tovarășa Elena Ceaușeșcu. însoțită 
de Alteța Sa Regală prințesa Bea
trix a Olandei, a vizitai, intr-o 
ambarcațiune de promenadă, pito- 
restile canale ale Amsterdamului. 
Vizita a oferit prilejul cunoașteri 
frumuseților orașului, a etapelor 
importante din evoluția acestei 
mari așezări urbane, contactul 

Fe unul d.n p.torejJile canale ale Amsterdamului

teia S> Regală prințul Bernhard 
au ofent un dineu de gala

Cu acest prilej. Maiestatea Sa 
regina Olandei a rostit un toast.

A fost intonat imnul național al 
Republicii Socialiste România

A roatit apoi un toast președin

bun sosit în Olanda și de a vă

relațiile noastre se Intensifică. Mă

vil^giul de a vă ura. dumneavoas
tră. precum și doamnei Ceaușeșcu,

gindesc la legăturile noastre eco-
nomice și la posibilitățile de
schimburi culturale cu țara lui
Enescu.

Mă gîndesc. de asemenea, la
sport și la turism, tot atîtea ocazii 
pentru români și olandezi ds a 
stabili contacte personale.

în afară de schimburile de a- 
ceastă natură, mal există altele la 
nivel mai înalt și pe care n-aș pu
tea sâ le trec sub tăcere în această 
zi. înțelegerea reciprocă, de exem
plu. deoarece pentru a trăi în pace 
trebuie să trăim în bună înțelege
re. Popoarele au nevoie unele de 
allele, toate trebuie să se ajute re
ciproc, să se completeze.

Cele două țări ale noastre tre
buie. fiecare în felul său și cu mij
loacele de care dispune, să folo
sească totul pentru a instaura o 
lume pașnică, dec: demnă de fiin
ța umană. Contribuția Olandei
n-ar putea fi limitată de înseși 
frontierele întinderii și puterii sale. 
Originalitatea, inteligența, perse
verența, precum și forța morală 
și-au dovedit, în nenumărate rin- 
duri, valoarea pe plan internațio
nal; în legătură cu aceasta, mă 
glndesc la acțiunile României pe 
care dumneavoastră, domnule pre
ședinte, ați știut atît de bine să le 
inspirați.

Fie ca eforturile noastre comune 
în direcția unei coexistente pașnice 
și echitab.le a națiunilor să poată 
continua să călăuzească relațiile 
noastre și sâ facă rodnică înțelege
rea reciprocă a popoarelor noastre, 
la orice nivel 1

Aceasta este dorința pe care o 
exprim, toastînd pentru prietenia 
dintre România și Olanda, pentru 
sănătatea dumneavoastră, domnu
le președinte, doamnă Ceaușeșcu, 
și pentru sănătatea tuturor acelora 
care vă însoțesc, precum și pentru 
fericirea și prosperitatea întregu
lui popor român.

direct cu unele din principalele 
monumente de arhitectură și de 
artă. Situat la contactul cu marea, 
Amsterdamul, prin rețeaua de ca
nale care îl intersectează în toate 
sensurile, are un farmec deosebit. 
Vizita a oferit posibilitatea cunoaș
terii nemijlocite atît a orașului, cît 
și a geniului creator al poporului 
olandez. 

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu. după care a 
fost intonat imnul național olan
dez.

Ia dineu, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate, au

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușeșcu

Maiestate,
Doamnelor șl domnilor,
Aș dori să vă mulțumesc, în nu

mele meu și al soției mele, pen
tru amabila Invitație de a vizita 
țara dumneavoastră, pentru os
pitalitatea cu care am fost primiți, 
pentru cuvintele rostite aici la a- 
dresa țării noastre, a poporului 
român.

Ne produce o vie satisfacție fap
tul că avem prilejul să vizităm 
Olanda, să cunoaștem nemijlocit 
viața și preocupările unui popor 
cu o bogată istorie, cunoscut și 
apreciat în întreaga lume pentru 
talentul și hărnicia sa. Această sa
tisfacție ne este sporită și de fap
tul că venim într-o țară cu care 
România întreține bune relații de 
prietenie și colaborare — relații 
care datează de multă vreme și 
care s-au dezvoltat în mod fericit 
în ultimii ani. îmi este plăcut să 
remarc, in acest context, că un 
moment important în dezvoltarea 
relațiilor noastre bilaterale l-a 
constituit vizita pe care Alteța Sa 
Regală prințul Bernhard a făcut-o, 
în toamna anului 1971. în România.

Ați evocat. Maiestate, o serie de 
domenii concrete în care colabora
rea româno-olandezâ a găsit un 
teren propice de afirmare — înce- 
pind cu relațiile economice, știin
țifice și culturale și pinâ la cele 
privind sportul și turismul. Sper 
că vizita și convorbirile pe care 
le vom avea cu reprezentanții ță
rii dumneavoastră vor evidenția 
noi posibilități de a lărgi coopera
rea economică, tehnică și științi
fică. de a amplifica schimburile 
cultural-artistice dintre țările 
noastre.

Desigur, dezvoltarea multilate
rală a relațiilor româno-olandeze, 
pe baza deplinei egalități în drep
turi. a respectului reciproc și a- 
vantajului mutual, are o mare im
portanță nu numai pentru țările 
și popoarele noastre. Ea reprezin
tă, totodată, o contribuție la îm
bunătățirea climatului european, 
la asigurarea securității pe conti
nent și, în același timp, un exem
plu de relații între două state cu 
orânduiri sociale diferite, dorni
ce sâ trăiască în înțelegere și prie
tenie. să contribuie la cauza păcii 
și colaborării între națiuni.

Sîntem cu toții martorii unor 
mari transformări în viața interna
țională. ai afirmării unui curs nou, 
îndreptat spre destindere și cola
borare între state. România este 
hotărîtâ să-și aducă întreaga sa 
contribuție la dezvoltarea acestui 
curs pozitiv. Animată de această 
hotărîre, țara noastră a participat 
activ — și va participa și în viitor 
— atît la pregătirea, cît și la desfă
șurarea cu bune rezultate a confe
rinței general-europene consacrate 
colaborării și securității pe conti
nent. Consideram că toate popoa
rele Europei sînt interesate ca vii
toarea conferință să ducă la rea
lizarea unui consens privind dez
voltarea fără nici un fel de îngră- 

participat persoanele oficiale care 
II însoțesc pe președintele Consi
liului de Stat. Au fost prezenți 
deputați ai celor doua Camere ale 
Parlamentului, membri ai guver
nului, allw persoane oficiale 
olandese.

dirt șl discriminări a colaborării 
și a schimburilor economice și teh- 
nico-științifice între toate statele 
continentului, promovarea largă a 
schimburilor cultural-artistice, tu
ristice, a schimburilor de persoa
ne. ca mijloc de adîncire a cunoaș
terii reciproce, de lichidare a ne
încrederii și de apropiere între na
țiuni. Conferința va trebui să ducă 
la afirmarea unor relații noi între 
state — întemeiate pe respectul 
deplin al independenței și suvera
nității naționale, egalitate în drep
turi. neamestec în treburile interne 
si avantaj reciproc, pe nerecurge- 
re la forță și la amenințarea cu 
utilizarea forței — care sâ dea ga
ranție fiecărei națiuni europene că 
se va putea dezvolta în mod liber 
și independent, la adăpost de orice 
agresiune sau atac din partea al
tor state.

Apreciem că o Importanță deose
bită pentru realizarea unui ase
menea climat pe continent ar avea 
reducerea treptată a forțelor arma
te din Europa, precum și alte mă
suri de dezangajare militară, in
clusiv desființarea blocurilor mili
tare.

Desigur, remareînd procesele po
zitive care au loc în viața Europei 
și a întregii lumi, nu uităm nici 
un moment câ in fața omenirii 
continuă să stea o serie de pro
bleme de însemnata’e majoră, 
cum sînt cele privind stingerea 
definitivă a flăcărilor războiului — 
care mai ard încă în diferite zone 
ale globului — lichidarea oricăror 
surse de conflicte și încordare din 
lume, înfăptuirea dezarmării ge
nerale și, în primul rind, a dezar
mării nucleare, abolirea hotărîtă a 
tuturor manifestărilor vechii poli- 
tict întemeiate pe forță, dominație 
și dictat. Pornind de la aceste rea
lități, România acționează în mod 
ferm pentru ca în Europa și în 
lume să se realizeze o politică de 
colaborare, securitate și pace, care 
să permită fiecărui popor, fiecărei 
națiuni să se dezvolte corespunză
tor dorințelor sale, fără nici un a- 
mestec din afară, să-și făurească 
de sine stătător propriul său des
tin. Considerăm că toate statele — 
fie ele mari, mijlocii sau mici — 
trebuie să participe, cu drepturi 
egale, la viața politică mondială, 
la rezolvarea problemelor majore 
cu care se confruntă lumea con
temporană.

Am convingerea că România și 
Olanda, care au colaborat și pînă 
acum fructuos în cadrul O.N.U. și 
al altor organizații, vor întări și 
mai mult conlucrarea lor pe tărî- 
mul înfăptuirii securității, păcii și 
colaborării pe continent și în în
treaga lume.

Animat de această convingere, 
doresc să toastez pentru dezvolta
rea prieteniei și colaborării dintre 
România și Olanda, pentru ferici
rea și prosperitatea poporului o- 
landez, in sănătatea Maiestății 
Voastre și a Alteței Sale Regale, 
prințul Bernhard, în sănătatea 
dumneavoastră, a tuturor !

Cortegiul oficial intimpinot cu căldură pe străzile Amsterdamului

Marți după-amiază, la Palatul 
regal din Amsterdam a avut loc 
prima rundă a convorbirilor ofici
ale dintre președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, și membri ai guvernu
lui olandez.

Din partea română au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului ae Mi
niștri, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Gheor- 

Călduroasă

primire la Amsterdam
(Urmare din pag. I)

sînt înhămate cîte trei perechi 
cai. Cortegiul, precedat și secondat 
de cite un eseadron al Poliției de 
stat, se îndreaptă spre palatul re
zidențial. Pe traseul ce 
spre centrul orașului 
dam, mii și mii 

conduce 
Amster- 

de cetățeni 
întîmpină cortegiul oficial cu mul
tă căldură. întreaga arteră par
cursă degajă o atmosferă de 
sărbătoare. Detașamente de mili
tari, reprezentînd toate armele, 
flanchează artera de comunicație 
și dau onorul celor doi șefi de stat, 
Maiestății Sale Regina Iuliana a 
Olandei și președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușeșcu.

La palat, cei doi șefi de ^tat trec 
în revistă garda de onoare. Se in
tonează imnul național al țării 
noastre.

Cu cei peste 800 000 de locuitori al 
săi, cu o puternică dezvoltare e- 
conomică și urbanistică. Amster
damul se înscrie pe harta țârii 
gazdă drept cel mai mare oraș. 
Străzile și bulevardele sale, seg
mentate în canale, îi conferă o 
personalitate distinctă, frumusețe, 
forță și calm prin îmbinarea ar
monioasă a străvechii arhitecturi 
de acum cîteva secole cu noile 
construcții. Farmecul orașului este 
întregit de peluzele de verdeața, 
pe care mîini harnice au tesut 
covoarele multicolore ale vestite
lor lalele. 

ghe Boldur. ministrul construcții
lor de mașini-unelte și electroteh
nicii, George Elian, ambasadorul 
României în Olanda, consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat, 
alte persoane oficiale.

Din partea olandeză au participat 
Barend Biesheuvel, primul mi
nistru, Norbert Schmelzer, minis
trul afacerilor externe, H. Lang- 
man, ministru pentru problemele 
economice. B. J. Udink, ministrul

Legat încă din 1873 de Marea 
Nordului, prin vestitul „Noordzee 
Kanaal", în lungime de 24 de ki
lometri, Amsterdamul și-a dez
voltat capacitatea de a primi în 
rada portului nave de pînă la 
80 000 de tone, datorită unui nou 
canal care leagă orașul de Rin.

In același timp, Amsterdamul 
și-a cucerit un loc de prim ordin 
în viața economică a țării și da
torită ritmului de industrializare.

La Ijmude, localitate aflată la 
Intrarea în portul orașului, este 
situată una dintre cele mai mari 
oțelării din Europa, întreprindere 
aparținînd statului, care in 1974, 
cind vor intra în funcțiune capa
citățile actualmente în curs de 
realizare, va produce 5 250 000 tone 
oțel. Pe lîngă industria grea, sînt 
amplasate la Amsterdam între
prinderi din ramura mecanicii 
fine, industriei ușoare. Mîndru de 
bogatul său trecut, orașul caia a 
dăruit tezaurului cultural al uma
nității opere nemuritoare are 40 
de muzee, dintre care cel mai 
mare, Rijksmuseum, adăpostește 
numeroase opere ale maeștrilor o- 
landezi ai secolului al XVII-lea, lu
crări celebre de Rembrandt, Frans 
Hals, Vermeer și alții. Muzeul Mu
nicipal este celebru prin colecții
le de artă modernă, Van Gogh 
fiind deosebit de bogat reprezentat. 
Faptul că valorile artistice sînt 
numeroase, că orașul însuși poate 
fi asemănat cu Veneția fac ca 
Amsterdamul să se situeze, după 
Londra, Paris și Roma, pe locul al 

transporturilor și apelor, P. J. En
gels, ministrul afacerilor culturale, 
turismului și acțiunilor sociale, M. 
Yukboersma, ministru ad-interim 
al agriculturii și pescuitului, con
silieri și alte persoane oficiale.

Convorbirile, care au abordai 
probleme ale relațiilor româno-o- 
landeze în multiple planuri, s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie.

patrulea ea centru turiMie al g,,. 
ropei.

★

Salutul călduros adresat de cetă
țenii orașului Amsterdam «olilcr 
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Olanda
Omagiul adus de reprezentanții cetățenilor Amsterdamului

în prima parte a după-amiezii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de Alteța Sa Regală prințesa 
Beatrix.au fost oaspeții Primăriei 
orașului Amsterdam.

în fața primăriei, numeroși ce
tățeni, precum și grupuri de tu

Cuvintul primarului I. Samkaiden Cuvintul tovarășului Nicolae Ceausescu
Domnule președinte vi doamnă 

Ceaușescu,

în configurația lumii, schimbată 
de cel de-al doilea război mondial 
și în transformare continuă, dum
neavoastră ați fost acela care ați 
făcut să urce, in decurs de o sin
gură generație, libertatea și bună- 
starea țării dumneavoastră. în 
tara noastră, și mai cu seamă în 
acest oraș, care a văzut în cursul 
istoriei sale ureînd libertatea, și 
-■re. uneori, a văzut-o și coborînd, 
dumneavoastră sînteți admirat da- 
* 'rită curajului, hotărîrii. viziunii 
si răbdării, care sint. indispensa
bile pentru a trasa un drum sigur.

Sîntem fericiți de prilejul ce ni 
se oferă de a vă putea primi aici, 
in prezența Alteței Sale Regale 
prințesa Beatrix, și, în numele 
Consiliului municipal al orașului 
nostru, vă urez un călduros bun 
sosit la Amsterdam.

Domnule președinte.
Cu prilejul contactelor pe care 

le-ați avut cu presa olandeză, 
dumneavoastră ați subliniat punc
tul de vedere potrivit căruia ță- 
- le mici și mijlocii au posibilita
tea și datoria de a participa activ 
la explorarea soluțiilor politice ale 
problemelor fundamentale inter
naționale. în plus, cooperarea nu 
trebuie să se restrîngâ la dome- 
r.ul politicii internaționale. Noi 
ne dăm seama, tot mai limpede, că 
relațiile economice și culturale 
pot întări într-o însemnată măsu
ră contactele politice.

Printre contactele culturale din
tre tara dumneavoastră, domnule 
președinte, și orașul Amsterdam, 
voi evoca reprezentațiile date în 
repetate rinduri de artiști români, 
care au loc în fiecare an în cadrul 
festivalurilor de vară din acest 
oraș. Voi menționa în mod deose- 
b t spectacolul dat pe scena de la 

riști îl salută cu cordialitate și 
prietenie pe conducătorul statului 
român. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu U se oferă buchete de 
flori. Primarul orașului, I. Sam- 
kalden, a rostit o alocuțiune de

Concertgebouw, cu opt zile în 
urmă, de către ansamblul național 
român de folclor, cu o reprezen
tație ce s-a bucurat de aprecierile 
cele mai entuziaste. Totuși, îndrăz
nesc să spun că aceste contacte 
merită să fie aprofundate și in
tensificate.

Relațiile comerciale dintre Am
sterdam și România datează, deja, 
de vreme îndelungată. Potrivit u- 
nei afirmații cuprinse în arhivele 
notariale, comercianții din Amster
dam au primit încă din 1682 sub
stanțe colorante din România, pe 
calea Dunării. Mai tîrziu, către 
sfîrșitul secolului trecut, comerțul 
■-a concentrat asupra grînelor.

Puțin timp înainte de răscrucea 
secolelor, în 1897, o delegație a Ca
merei de comerț din Amsterdam 
a pornit spre București, pentru a 
pleda ca Amsterdamul să devină 
punctul terminus al unei noi linii 
de comunicații maritime între 
Constanta și un port de la Marea 
Nordului. Noi ne considerăm feri
ciți că datorită acestei inițiative 
acest terminus al liniei de comuni
cații a fost plasat în țara noastră.

întreprinderile olandeze nu sînt 
necunoscute în România. La înce
putul secolului al XX-lea. ele au 
cooperat la explorarea și punerea 
în valoare a surselor de petrol din 
România. Dată fiind experiența 
trecutului, cred că pot avea dreptul 
să-mi exprim speranța că Amster
damul va putea să joace un rol ac
tiv în dezvoltarea relațiilor pe 
multiple planuri dintre România și 
Olanda.

Domnule președinte, îngădui
ți-mi să vă ofer, în amintirea vizi
tei dumneavoastră, un exemplar al 
medaliei orașului Amsterdam, me
dalie care nu este acordată decît 
oaspeților celor mai importanți ai 
orașului nostru. 

bun venit șl a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu medalia orașu
lui Amsterdam, distincție care se 
acordă In semn de înaltă prețuire 
celor mal de seamă oaspeți al 
orașului.

Președintele Consiliului de Stat

Domnule primar,
Doamnelor și domnilor,

Aș dori să vă mulțumesc pentru 
cuvintele ce le-ați rostit la adresa 
mea și a poporului român.

Doresc, la rîndul meu, să vă a- 
dresez dumneavoastră și tuturor 
locuitorilor orașului Amsterdam 
un cald salut din partea mea și a 
locuitorilor orașului București.

Este o deosebită bucurie pentru 
mine și soția mea că, la invitația 
Maiestății Sale, putem să vizităm 
frumoasa dumneavoastră țară. Este 
adevărat că între țările noastre 
există relații vechi. Se pare că, de 
sute de ani, românii și olandezii au 
găsit produse pe care să le schim
be. Desigur, este greu de spus dacă 
numai culorile au făcut obiectul a- 
cestor schimburi. însă faptul că 
frescele mînăstirilor din România, 
datînd de aproape 500 de ani. se 
păstrează în culori vii poate atesta 
ceea ce există în arhivele dum
neavoastră, că în România se fă
ceau încă de pe atunci culori bune. 
Mai tîrziu, desigur, și alte produse 
au făcut obiectul acestor schim
buri. Este adevărat că societățile 
olandeze au lucrat la extragerea 
petrolului românesc. Noi sperăm 
că colaborarea de astăzi va fi pe o 
bază nouă : considerăm că acele 
timpuri aparțin de acum trecutului.

România construiește socialismul 
și. după cum bine ați subliniat, 
domnule primar, intr-o epocă isto
rică scurtă, poporul român a ob
ținut rezultate însemnate în dez
voltarea sa economică și socială. 
Mai avem încă multe de făcut pen
tru a lichida starea de înapoiere 
de la care am pornit. De aceea, 
România, poporul român acordă o 
mare atenție dezvoltării colaborării 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. 

al României a rostit o cuvintare 
subliniată cu vil aplauze.

Sînt prezentate apoi personali
tățile municipale care, prin pre
zența lor, au adus un cald oma
giu solilor poporului român, din 
partea locuitorilor Amsterdamu
lui.

Avînd în vedert că, suta de 
ani, țara noastră a cunoscut do
minația străină, Iar apoi pe aceea 
a unor monopoluri străine, astăzi 
sîntem vital interesați ca în lume 
să se afirme principii noi, de de
plină egalitate în drepturi între 
toate națiunile, de respect, al inde
pendenței șl suveranității națio
nale, deoarece numai pe această 
bază este posibil ca fiecare na
țiune să-și asigure o dezvoltare 
economico-socială independentă, să 
ridice bunăstarea poporului său 
și. totodată, să contribuie la ex
tinderea colaborării internaționale, 
la schimbul de valori materiale și 
spirituale, la făurirea unei lumi 
mai bune, mai drepte.

Aceasta caracterizează politica 
externă a României — și aș dori 
să menționez cu satisfacție că. deși 
România și Olanda sînt țări cu 
orinduiri sociale diferite și, din 
păcate, aparțin unor blocuri mili
tare deosebite, totuși. între ele 
există relații de colaborare nu nu
mai economice, culturale și turis
tice, dar și politice. Aș menționa, 
printre altele, faptul că la lucră
rile pregătitoare pentru conferința 
de la Helsinki privind securitatea 
europeană,- reprezentanții Româ
niei și Olandei conlucrează activ 
pentru a se ajunge la convocarea 
conferinței general-europene pe 
baza deplinei egalități în drepturi 
între statele continentului și de a 
elabora directivele pentru confe
rință în așa fel îneît aceasta să 
contribuie la așezarea relațiilor 
din Europa pe o bază mai bună.

Deci, aș putea spune că rela
țiile româno-olandeze, care datează 
de sute de ani, se dezvoltă astăzi, 
într-adevăr, pe o bază nouă, că 
perspectivele pentru o largă co
laborare economică Impun din 
partea ambelor state de a acționa 
pentru înlesnirea acestei colabo
rări multilaterale. Fără nici o în
doială că la colaborarea econo
mică trebuie să adăugăm colabo
rarea științifica'." "bulturaiă. deoa
rece nici nu se poate concepe as
tăzi dezvoltarea vreunei națiuni 
fără a așeza la baza întregii acti
vități cuceririle moderne ale știin
ței și culturii, fără ca fiecare na
țiune — fie ea mare Bau mică — 
să-și aducă contribuția la patri
moniul universal al științei și cul
turii.

Deci, in acest spirit se înscrie 
vizita pe care o facem în fru
moasa dumneavoastră țară. Sîntem 
convinși că această vizită va con
tribui la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, ea va evidenția noi po
sibilități de a dezvolta colabo
rarea multilaterală dintre țările și 
popoarele noastre.

Dorim ca tot mal mulțl cetățeni 
al Olandei, ai Amsterdamului să 
viziteze România. Este o țară fru
moasă. De altfel, mulți olandezi 
vizitează România și sper că vor 
fi și mal mulți.

Aș dori încă o dată, mulțumin- 
du-vă, să urez cetățenilor orașului 
dumneavoastră condiții de viață 
tot mai bune, de prosperitate și 
pace.

La sosire In gara din Amsterdam

La Monumentul 
National 

al Poporului 
Olandez

în cursul dimineții de marți, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu parcurg pe 
jos distanța ce separă Palatul re
zidențial de Monumentul Național 
al Poporului Olandez. Aleea ce 
împarte în două marea piață cen
trală a orașului este flancată de 
peluze de lalele galbene. Mari dra
pele olandeze și române flutură în’ 
adierea vintului. Detașamente de 
militari prezintă onorul.

Monumentul, inaugurat fn 1956. 
este un obelisc din travertin de 
Sienna, înalt de 20 de metri, or
nat cu basoreliefuri și sculpturi 
simbolizind rezistența poporului 
olandez în fața agresiunii hitleris- 
te și ororilor războiului, lupta sa 
de eliberare, dorința de pace. tn- 
tr-un zid semicircular, care înca
drează monumentul, sînt depuse 
urne cu pămînt din toate provin
ciile olandeze.

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu depun. în 
semn de omagiu poporului Înotă
tor al Olandei, o coroană de flori, 
în timp ce fanfara intonează im
nul eroilor. Pe panglica cu culori
le naționale ale României este 
scris : ..Din partea președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu'*.

Tnalții oaspeți păstrează un mo
ment de reculegere.

La solemnitate sînt de față pri
mul ministru al Olandei, prima
rul orașului Amsterdam, alte per
sonalități ale vieții publice olan
deze.

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului JĂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA

Survolînd teritoriul Republicii Populare Ungare, am plăcutul prlle.1 
de a vă adresa, dumneavoastră și întregului popor ungar prieten, un 
cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări de noi succese pe calea 
socialismului, a înfloririi multilaterale a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului FRANZ JONAS
Președintele federal al Republicii Austria

VIENA

Îmi este deosebit de plăcut ca. zburînd deasupra teritoriului Repu
blicii Austria, să vă adresez dumneavoastră și poporului austriac prieten 
un cald salut prietenesc, precum și cordiale urări de sănătate și fericire, 
de prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GUSTAV HEINEMANN
Președintele federal al Republicii Federale Germania

BONN

Survolarea teritoriului Republicii Federale Germania îmi oferă plă
cutul prilej de a vă adresa dumneavoastră și poporului țării dumnea
voastră un salut cordial și cele mai bune urări de progres, prosperitate 
și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Pe șantiere ale industriei
-- ---------- --- ------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

metalurgice: RITM, CALITATE, DISCIPLINĂ
Ne aflăm fntr-o perioadă darnică pentru constructori, cu zile în

sorite și timp excelent, de natură să permită intensificarea ritmului 
lucrărilor pe șantiere. Sint zile care îndeamnă și obligă Ia muncă 
rodnică, la eforturi energice, susținute, atit pentru recuperarea grab
nică a răminerilor in urmă față de prevederile planului de investiții 
pe primul trimestru, cit șl pentru devansarea stadiilor fizice de 
construcție și montaj, in vederea intrării in funcțiune la termen șl 
chiar mai devreme a obiectivelor productive prevăzute pentru acest 
an. Propunindu-și să urmărească Îndeaproape, la fața locului, modul 
In care constructorii, beneficiarii, proiectanții, furnizorii de utilaje ișl 
concentrează forțele, Iși intensifică eforturile pentru Înfăptuirea rit
mică, exemplară a planului de investiții și de punere in funcțiune, 
tn acest an botăritor al cincinalului, ziarul „Scinteia" va publica sis
tematic snchete, articole de analiză, convorbiri privind evoluția lucră
rilor pe șantiere, operativitatea cu care se rezolvă problemele ce 
apar in colaborarea dintre factorii angajați in realizarea Investițiilor, 
sprijinul pe care il acordă acestora forurile de resort din ministerele 
economice.

La termen și înainte de termen
LA UZINA DF. ȚEVI „REPU

BLICA" DIN CAPITALA două 
obiective de Investiții ne-au re
ținut in mod deosebit atenția 
prin avansul câștigat față da 
grafice : L Secția de țevi trata
te termic pentru forajul de mare 
adincime, care a intrat parțial in 
funcțiune, cu două treimi din ca
pacitate, cu trei trimestre înainte 
de termen. Economia națională be
neficiază astăzi, mai devreme de
ci t se sconta inițial, de importante 
cantități de țevi șj burlane de fo
raj. In continuare, se depun efor
turi pentru darea in exploatare a 
sectoarelor de fabricație a țevilor 
necesare efectuării de cercetări geo
logice și a prăjinilor de foraj. 
L Extinderea trăgătoriei de țevi. 
Stadiile fizice »e Încadrează in gra
ficele de execuție. Obiectivul prin

cipal : devansarea eu cel puțin 
doua săptămâni a intrării in func
țiune — prevăzută prin plan pen
tru sfîrșitul luni! septembrie a.c.

Cum s-au obținut aceste re
zultate de prestigiu ?

• In primul rind, printr-o cola
borare permanentă, itrlnsă, intre 
beneficiar șl constructor (Trustul 
de construcții industriale și agro
zootehnice București) >1 Intre be
neficiar șl unii furnizori de atllaje 
(cum ar fi uzina „23 August" din 
Capitală), care au Înțeles și spri
jinit uzina de țevi, livrindu-i tn 
avans unele instalații.

• De cum a Început zremea 
bună ritmul de execuție «-a Inten
sificat simțitor. Constructorul a 
turnat be toanele In două schimburi, 
astfel Incit patru din cele șase fun
dații ale laminoarelor de la extin

derea trăgâtorle! de țevi vor fi 
terminate pină la șfirșitul acestei 
luni ; concomitent, a început și 
montajul, iar stocul de utilaje ne
montate, existent la ora actuală, 
se reduce In mod substantial

• Pe timp de Iarnă sau in zilele 
de primăvară a existat asigurai In 
permanență front de lucru, datori
tă procurării la vreme a documen
tațiilor și organizării judicioase a 
muncii.

• Calitatea bună a utilajelor,
multe de proveniență autohtonă
— iată o altă premisă a rezultate
lor pozitive obținute. De pildă,
cuptorul de tratament termic cu 
vatră pășitoare, realizat pentru 
prima dată pe baza concepției ro
mânești, funcționează — după pro
bele și încercările de rigoare — 
In foarte bune condiții.

Alt șantier Important al In
dustriei metalurgice — cel de la 
UZINA „VICTORIA" DIN CALAN
— unde se realizează in prezent 
lucrări de Investiții pentru dezvol
tarea actualelor capacități de pro
ducție. Este vorba, In principal, de 
centrala termoelectrică de 12 me
gawați (care prezintă o noutate teh
nică In țară. In sensul că va utiliza 
In exclusivitate drept combustibil 
gazul de la aemicocserie care se 
pierde in atmosferă) ; de extinde
rea tapacitățil de producție a sta
ției de eocs brichete, mai blue-zis, 
dublarea capacității acesteia, ceea 
ce va duce la valorificarea supe
rioară a unor cantități sporite de 
cărbune din Valea Jiului eu pro
prietăți reduse de cocsificare ; de 
instalația de captare șl sducliune a 
apel Industriale de la riul Strei — 
toate cu termen de punere In func
țiune la Începutul semestrului II 

1973 — precum șl de turnătoria de 
cilindri pentru laminoare, care va 
da producție in trimestrul IV a.c. 
Intru cit anul trecut, la unele din 
aceste lucrări ș-a Înregistrat o râ- 
minere in urmă — determinată mal 
ales de anumite cauze obiective — 
atenția constructorilor de la 
T.C.M.M. Hunedoara și a benefi
ciarului este îndreptată cu priorita
te spre aoeste obiective.

Măsurile întreprinse »
— Ln funcție de urgența lucră

rilor eșalonate pe baza graficului 
stabilit, au fost completate efec
tivele de constructori ale șantieru
lui, concentrindu-se torțe puter
nice de zidari, dulgheri șl montorl 
care, printr-o activitate bine orga
nizată, demonstrează faptic că ter
menele de punere In funcțiune vot 
ti pe deplin respectate

— Pe șantier s-a extins larg me
toda de asamblare la toi a con
strucțiilor metalice eu volum mar® 
de muncă, ceea ce a contribuit la 
recuperarea. In bună oarte. a

Ar fi trebuit
La DZINA DE PRELUCRARE A 

ALUMINIULUI SLATINA tre
buia să intre In funcțiune. încă
din anul trecut, o nouă capa
citate pentru fabricarea de pro
duse laminate șl foliJ din alu
miniu Investiția n-a dat pro
ducție la data stabilită Iniția! 
și s-a fixat un uou termen J 81 

minerilor în urmă înregistrate 
anul trecut la aceste lucrări.

— Conlucrind strins cu furnizo
rii, beneficiarul a reușit să asigu
re aducerea utilajelor tehnologice 
tn timp util pe șantier, remar- 
clndu-se prin promptitudinea ono
rărilor obligațiilor contractuale 
U.Z.U.C. Ploiești. I. M. Aiud. 
U.M.U.M. Baia Mare, uzina „Vul
can" București.

Rezultate t

Tn primul trimestru al acestui as 
s-a realizat un volum total de lu
crări de Investiții ce reprezintă 
21.6 la sută din planul anului 
1973, Iar la construcțil-montaj pro- 
porția este de 30,7 ia sută din pla
nul anual. O mărturie In plus a 
ritmului Intens ce caracterizează 
munca constructorilor de pe șan
tierele Călanulul o constituie (ap
tul că, la noua turnătorie de ci
lindri pentru laminor, lucrările 
elnt acum ln avans ri circa o lună 
față de graficul do execuția.

să producă...
mai a.c. Care este stadiul lucrări
lor de execuție ? După construc
tori, mal ales dacă avem ln vede
re realizările raportate pe primul 
trimestru — 122 la sută este pro
porția de îndeplinire a planului 
la construcții-montai — Investiția 
merge bine După beneficiar, pro
centul valoric d9 realizare a in

vestiției este de 70 la sută în 
aceeași perioadă și persistă Încă 
numeroase intirzieri. împreună cu 
ing. Teodor Stan, de la uzina de 
prelucrare a aluminiului, analizăm 
cifrele înscrise pe un grafic ce 
poartă data de 5 aprilie a.c. ; pen
tru a intra în funcțiune la 31 mai 
a.c. era necesar ca noua capacitat® 
să se afle acum in probe tehnolo
gice. Dar. efectiv, mai sint multe 
de făcut La laminorul de benzi, 
de exemplu, nu au fost montați 
cilindrii, trecind șl al doilea ter
men stabilit pentru procurarea lor. 
Tot la acest obiectiv lipsesc anu
mite role, care n-au fost executate 
In termen de uzinele „Progresul" 
Brăila. precum și dispozitivele

Ce așteaptă
L Pentru că muncitorii de la 

beneficiar nu au ce lucra, tar 
constructorul se plinge că nu 
are suficiențl oameni pentru In
tensificarea ritmului de execuție, 
soluția este limplă: muncitorii de 
la beneficiar ar .putea (oarte bine 
să sprijine constructorul in reali
zarea la termen a lnvestițieL

2. Propunerea șefului de lot Er
nest Pisarcluc, de la șantierul Sla
tina al T.I.I.Ch, — București: pen
tru respectarea termenului de pu
nere In funcțiune a noii capacități 
este necesar ca cineva", de pre
ferat din partea beneficiarului, un 
tehnolog priceput, >1 urmărească 
zi de zi, ceas de ceas, graficul do 

pentru manevrat rulouri, neexpe
diate Încă de U.C.M. Bocșa. Pen
tru laminorul de folii, instalațiile 
de tăiere transversală șl longitudi
nală n-au fost aduse încă din Im
port. ș.a.

Vizităm punctele de lucru. La 
laminorul de folii și la stația de 
emulsie nu era prezent nici un 
constructor. Vreo 20 de muncitori 
de la... beneficiari stăteau.

— Este cumva pauză ? — l-am 
întrebat pe inginerul Victor Do- 
brln, de Ia uzina de prelucrare a 
aluminiului.

— Nu, nu este pauză. Muncito
rii au făcut puțină ordine prin 
secții gi acum mai stau...

constructorul
execuție, al conlucreze cu toți fac
torii de răspundere tn realizarea in
vestiției. Altfel, așa cum se tntim
pi ă pe șantier, fiecare face ce știe 

caută Justificări.
1 Este necesară o colaborare efi

cientă tntre conducerile 
M.C.I. și M.I.C.M.G., pentru ca ter
menul reprogramat de punere ln 
funcțiune a noii capacități de la 
Uzina da prelucrare a aluminiului 
Slatina să fie respectat Întocmai.

Anchetă realizată de 
Comellu CARLAN 
Sabin 1ONESCU 
Emlllan ROUĂ

J

Beatrix.au
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10 40 începui de epocă nouă, 
1040 wmina de epopee în istoria patiiei

Integrat! în mișcările revoluționa
re al© furtunosului an 1848. cane au 
zguduit din temelii perimatele ase- 
tări feudale In în'roaca Eurooâ. rc- 
roluția burghcito-democralică din 
firile române a avut rădăcini adinei 
In aolul realităților naționale, fapt 
care f-a Imprimai un continui pro
priu. o Individualitate distinctă.

Explicația evenimentelor petrecute 
In t&riJe române în anii 1848—1849. 
cauzele care le-au generat trebuie 
cfiutate In n-mul nftd în «iiuapa 
economico-sociali, politica a acestor 
|Ari. în contradicțiile interne, in ce
rințele obiective ale dezvoltării lor 
pe calea progresului.

wvoăutta burghezo-democratlcă din 
țările române a constituit expresia 
crizei feudalismului, a procesului de 
destrămare a orlndulrii feudale. Din 
a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lee. acest proces ro s?cer>tu8- 

tot mai mult, vădlndu-ee că re
lațiile de producție feudale ajunse
seră Intr-o acută contradicție cu ca
racterul forțelor de producție. cu 
noile relații capitaliste ce se dezvol
tau, cu ascensiunea păturilor mijlo
cii. atit pe tărîm 
economic, cit ți 
politic. Un puter
nic factor de ac
centuare a crizei 
îl constituia afir
marea tot mal 
puternică, sub im
pulsul aceluiași 
proces de dezvol
tare a noilor re
lații de produc
ție, a conștiinței 
naționale. lupta 
de eliberare so
cială imbinindu-se 
strâns cu lupta 
pentru unitatea 
națiunii ți elibe
rarea de sub do
minația străină.

încă din seco
lul al XVni-lea, 
puternice frămin- 
tgrl social-politi- 
ce »-8u Înregis
trat In țările române. Răscoala 
țăranilor transilvani din 1784, care 
a avut ți țeluri naționale, pre
cum ți mișcarea revoluționară din 
1821. in care s-au Îmbinat obiecti
vele de eliberare socială și naționa
lă. au fost preludiile cele mal mar
cante ale revoluției pașoptiste.

Deceniile izncd'.at premergătoare e- 
venimentelor revoluționare desfășu
rate cu 125 de ani In urmă au înre
gistra*. o evidentă accentuare a con
tradicțiilor societății românești. Des
ființarea In 1829 a monopolului Por
ții Otomane asupra comerțului Prin
cipatelor Române, antrenînd Princi
patele în circul tul comerțului inter
national. a determinat o cerere spo
rită de grine pentru export. Iar. în
trucât in condițiile regimului feudal, 
6ingura cale pentru clasa dominantă 
de a obține o creștere a cantității de 
grine era intensificarea exploatării 
maselor țărănești, aceasta a înăsprit 
tot mal mult regimul clăcii. Regula
mentul organic a fost in această pri
vință, cum a arătat Marx, un ..co
dice al muncii de clacă", instrumen
tul care a 6ervit stăplnilor de moșii 
fi arendașilor pentru a pretinde mai 
multă muncă de la clăcași și pentru 
o le limita, totodată, loturile ce li se 
acordau. Pentru țărănimea claca
tă din Principate, ca șl pentru 
țărănime* Iobagă din Transilvania, 
revoluția 8 ajuns să se impună ca 
o soluție legitimă și salvatoare spre 
s ieși dintr-o situație devenită de 
aesuportat.

Pentru burghezia In ascensiune — 
relațiile feudale, privilegiile econo
mice și fiscale ale boierilor, servi
tutile oare-i legau pe țărani de mo
ții Însemnau tot atitea piedici în 
calea libertății ei de acțiune pe ță
rm economic, frinind atit acumula
rea de capital, cit și procesul de for
mare * muncitorilor saJariați nece
sari dezvoltării producției capitaliste. 
După cum se arăta intr-un document 
din 1847, situația economică in ță
rile române se caracteriza prin 
„lipsa de capital", „lipsa protecției", 
„lipsa de lucrători" și neputința gu
vernului „de a ajuta la dezvoltarea 
economică”. Cit privește meseriașii, 
ei erau îngrădiți In activitatea lor de

r-^rimul limitativ al breslelor in 
Transilvania, iar in Principate de cel 
al corporațiilor regulamentare, sufe
rind totodată șl de pe urma concu
renței mărfurilor importate de pesta 
hotare. Firește că în aceste condiții, 
Industria nu se putea dezvolta, și 
nici comerțul nu putea găsi condiții 
de înflorire. Descătușarea forțelor 
de producție, deschiderea largă a dru
mului pentru producția capitalistă, 
schimbul economic liber de opreliști
le feudale nu puteau fi obținute decit 
prin înlăturarea, pe calc revoluționa
ră. a vechilor rinduicll.

Criza societății feudale românești 
s-a desfășurat, cum se știe, pe fon
dul dominației străine, exercitata 
fie direct, in cazul teritoriilor ro
mâne aliate în componența statelor 
străine, fie prin politica de imixtiuni 
© marilor imperii vecine care trans
forma autonomia Principatelor int.r-o 
s-.mplă ficțiune. Or, dominația străină 
paraliza progresul economic, social, 
cultural tocmai lntr-o epocă în care 
destrămarea feudalismului crease 
premisele unei intense dezvoltări, 
întreaga situație a țărilor române 
impunea înlăturarea dominației

„Revoluția generală fu ocazia, 
iar nu cauza revoluției române. 
Uneltitorii ei sfat optsprezece 
veacuri de trude, suferințe și 
lucrare a poporului roman asupra 
lui însuși" Nicolae Bâlcescu l

străine, dobindlrea Independenței na
ționale și unirea intr-un stat unitar, 
ca o condiție vitală, sine qua non. a 
progresului. îmbinarea luptei pentru 
răsturnarea vechii orânduiri feudale 
cu lupta împotriva asupririi străine 
a imprimat mișcării revoluționare 
românești din 1848 un caracter deo
sebit in ansamblul mișcărilor revo
luționare ale timpului, a făcut ca 
această luptă să antreneze masele 
cele mai largi ale poporului — 
tirgoveții, țărănimea, intelectualii 
animați de ideile progresiste ale 
epocii.

*
Contactul stabilit cu socialismul 

premarxist, cu societățile secrete din 
Franța îndeosebi, ca și legăturile 
strânse cu tribuni ca Jules Michelet, 
Edgar Quinet sau Adam Mickiewicz 
au avut o evidentă inriurire asupra 
mișcării de eliberare românești. In
tegrați — prin reprezentanți ai lor
— mișcării de eliberare socială și 
națională europene, românii s-au 
găsit prezenți, in februarie 1848, pe 
baricadele pariziene. De aci a scris
— entuziasmat pentru cauza revolu
ției — Bâlcescu lui Alecsandrl din 
,.1-a zi a Republicei", câ „nația cea 
mare s-a ridicat și că libertatea lu- 
mei s-a mintuit", exprimindu-șl con
vingerea că „minunata Revoluție... 
va schimba fața Iumei". Participlnd la 
evenimentele revoluționare din 
Franța, tinerii români au fost stimu
lați să pregătească grabnica izbuc
nire a unor evenimente similare în 
patria lor. unde condițiile obiective 
și subiective ale mișcării revoluțio
nare a poporului erau coapte fi nu 
mai era așteptată decit scinteia care 
trebuia să aprindă și aci. in Europa 
de sud-est, flăcările revoluției.

Revoluționarii români el înșiși au 
avut sentimentul apartenenței lor 1* 
marea familie a luptătorilor revolu
ționari de pretutindeni. Intr-un do
cument emis chiar la 11 iunie 1848, 
in ziua izbindirii revoluției la Bucu
rești, se scrie că poporul român „se 
încorporase marel familii europe
ne,.." și că „el a fraternizat cu 
toate popoarele". De altfel, de la în
ceput și pînă la sfirșit, cind revoluția 
a fost Înăbușită prin lovituri contra-

revoluționara venite din afară, eve
nimentele revoluționare din țările ro
mâne apar ca fiind cuprinse Intr-un 
cadru mai larg. In lanțul unor Im
plicații europene.

Această cuprindere, concretiza tâ 
geografic pe harta europeană prin 
avanpostul revoluționar pe care l-au 
reprezentat la scară continentală 
țările române, poate fi ilustrată și 
prin obiectivele revoluției. Condițiile 
specifice din țările române i-au de
terminat pe revoluționarii români să 
urmărească realizarea unor obiective 
mal complexe in raport cu a’t® țări 
europene, șl tn caro se Îmbinau 
strtns problemele eliberării sociale 
cu cele ale eliberării naționale. In 
consecință, programul revoluționar al 
națiunii române a reflectat o proble
matică vastă, urmărindu-se pe de o 
parte Înlăturarea orinduiril feudale, 
rezolvarea problemei agrare — la ni
velul stadiului de evoluție a societă
ții din acea vreme —, constituirea u- 
nui stai modern, dotat cu instituțiile 
aferente —, Instaurarea libertăților 
democratice și pe de alta, unitatea 
• fatală și Independența. Prin obiec

tive șl prin pro
gram, revoluția 
română din 1848 
se înscrie la loc 
de cinste in ca
drul fenomenului 
revoluționar eu
ropean.

Pașoptiștii se 
împotriveau idei
lor ,,dc popoare 
alese și popoare 
osindite", pledau 
ardent pentru 
„desființarea cas
telor, emancipația 
popoarelor și li
bertatea univer
sului". „Toate 
cele vechi — scria 
C. A. Rosetti în 
epocă — toate ce
tățile. toate tro
nurile, toate pa
latele stau astăzi 
pe un vulcan. De 

la un eapăț plnă la celălalt al pă- 
mintulul, populil se țin de mină, 
ș-aceiașl sintoie electrică merge de 
la cel dinții pin la cel din urmă, 
de la cel din urmă pină Ia cel dinții".

Izvorită din profund^ cauze in
terne, răspunzind necesităților arză
toare ale societății românești, acțio- 
nind pentru eliberarea ei socială și 
națională, revoluția burghezo-demo- 
cratică din 1848—1849 din țările ro
mâne a aparținut, totodată, cauzei în
țelegerii și conlucrării națiunilor. în
semnătatea el este In consecință deo
sebită, ea evidențiindu-se ca un 
moment de răscruce al istoriei 
României, dar in același timp lnscri- 
indu-se marcant in lanțul istoriei 
universale, reliefind Încă o dată pre
zența tn lume a poporului român.

Dan BERINDEl

C. D. Rosenthal : „România rupîndu-și cătușei© pe Cîmpia Libertății'

--------------------------------------- >.

Vasile ALECSANDRI

Deșteptarea României
Voi ce stafi in adormire, voi ce stafi In nemișcare. 
N-auziți prin somnul vostru acel glas triumfător, 
Ce se-nalță pin' la ceruri din a Iumei deșteptare, 

Ca o lungă salutare 
Cătr-un falnic viitor ?

lată I lumea se deșteaptă din adinca-i letargie I 
Ea pășește cu pas mare cătr-un fel de mult dorit. 
Ah I treziți-vă ca dînsa, frații mei de Românie I 

Sculați toți cu bărbăție, 
Ziua viefei a sosit I

Fericit acel ce calcă tirania sub picioare 
Care vede-n o lui țară libertatea re-nviind, 
Fericit, măreț acela care sub un falnic soare

Pentru patria sa moare 
Nemurire moștenind.

Andrei MUREȘANU

Un răsunet
Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte. 
Tn care te-adînciră barbarii de tirani I
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte, 
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani I

„La 1848 sosise timpul ca ideile de libertate 
și de egalitate să ceară a trăi la lumina mare"

Ion Ghica
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Inima romanilor a bătut 

totdeauna pentru libertate

Grup de revolujionori români manifestînd la București
(acuarelă de K. Petretcu)

Nicolae BÂLCESCU

„Libertatea dinlăuntru este 
fără putință fără libertatea 

din afară“
Spiritul național și patriotic luase o putere mare din 

revoluția de la 1821 și din restatornicirea unui gu
vern mai național decit cel trecut, și în vreme ce par
tida ciocoilor cu noua partidă fanariotică, reînteme- 
iată la 1830, își dispută puterea, o jună partidă na
țională se întocmește și își ia de misie de a continua 
programa revoluției de la 1821 și de a realiza întru 
tot dorințele și trebuințele poporului, înălțînd româ
nismul la putere. D-aci nevoia de a opera o revolu
ție democratică și socială. Astfel fu programul revo
luției de la 1848.

Revoluția viitoare nu se mai poate mărgini a voi 
ca românii să fie liberi, egali, proprietari de pămînt 
și de capital și frați asociați la fapta unui progres co
mun. Ea nu se va mărgini a cere libertatea ainlăun- 
trul, care este peste putință a dobîndi fără libertatea 
din afară, libertatea de sub domnia străină, ci va cere 
unitatea și libertatea națională. Deviza ei va fi : 
dreptate, frăție, unitate. Ea va fi o revoluție națio
nală.

Aceasta este calea ce va lua revoluția română în 
viitor.

(Din „Mersul revoluției tn Istoria românilor" —1850)

Simion BĂRNUȚIU

„Cu persoana națiunii 
deodată se naște și 

libertatea ei“
Eu zic că libertatea cea adevărată a oricărei nați

uni nu poate fi decit națională... Dacă e drept că 
persoanele nu-și pierd natura cînd se leagă într-un 

k_______________________

corp național cu limbă și datine comune și iată că tot 
același vom fi constrînși a zice și de națiune ce zicem 
de o persoană singură : că libertatea națiunii încă e 
legată strîns cu persoana ei, ca și a persoanelor fi
rești dacă nu mai strîns ; libertatea națiunii încă 
poartă tipul națiunii, cum poartă libertatea persona
lă tipul persoanei omului ; națiunii încă i-a dat na
tura forme precum persoanelor firești ; cu per
soana națiunii deodată se naște și libertatea ei, ca 
și a persoanelor singuratice, și cu persoana dim
preună se stinge (...)

Dacă e nimicită libertatea poporului fără de națio
nalitate, e nimicită totdeauna și cultura și fericirea 
aceluia, fiindcă fără de libertate nu e cu putință cul
tura...

,„Națiunea adunîndu-se din toate părțile la această 
sărbătoare a libertății... să proclame libertatea și in
dependența națiunii române.

(Spicuiri din discursul rostit la Blaj)

George BARIȚ

„Numai epocile 
extraordinare produc 

conducători extraordinari, 
bărbați ai faptelor"

în viața popoarelor sînt unele momente extraordi
nare și epocale, momente de viață și de moarte, 
cînd ele îsi leagă soarta lor de cîte un nume, de cîte 
un individ, cărui apoi îi urma oareșicum orbește, la 
bine și la rău, ca prin farmec sau predestinare. însă 
tot așa este iarăși adevărat că numai epocile extra
ordinare produc oameni extraordinari, precum și că 
numai popoare ajunse la un grad oarecare al conști
inței de sine și al culturii se știu folosi de asemenea 
epoci și își aleg sau recunosc de conducători pe băr
bați de aceia care au venit tocmai la timp, nu atît ca 
să vorbească, cît mai virtos ca să lucre, bărbați ai 
faptelor, ai acțiunii, care apucaseră, cum am zice, a 
zbea în sine spiritul națiunii, care știuseră a-și iden
tifica interesele lor cu ale poporului și a se inspira 
de mărimea epocei în care au ajuns.

___________ ___ _______ 7

Tnalfă-ți lata frunte și caută-n giur de tine. 
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii ; 
Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi In stine, 
Bătrîni, bărbați, juni, tineri, din munți și din ctmpii I

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, 
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, 
„Viață-n libertate ori moarte I", strigă toți.

Dimitrie BOLINTINEANU

Cîntec de libertate
(improvizat in ziua de 11 iunie 1848)
Nobili fii ai României

Pînă cînd să suspinați ?
lată ziua libertății.
Către arme alergați I

Fruntea voastră cu rușine 
îndestul s-a umilit, 
De-acuma libertate I 
Ziua glorii a sosit.

Arme I arme I înainte I
Pentru țară a muri.
P-ale bravilor morminte 
Dalbe flori vor răsări.

Cezar BOLLIAC

Ciocoii din revoluție
Num-opinca, sărăcuța,
Numai ea nu ne-a-nșelat,
Numai dînsa, ea micuța,
Numai ea nu ne-a trădat ;
Dar ciocoii gulerafi
Sunt la inimă spurcați.

Ba c-om face, ba c-om drege, 
Ba s-avem și pe boier;
C-o fi bun de-l vom alege
Pin guvern, pin minister.
Dar ciocoii gulerați
Au fost, cum am zis, spurcați.

Toat-opinca-n pușcărie ;
Toți legați, săraci lipiți,
Zac în ploaie pe ghimie,
Pribegesc proscriși, goniți,
Iar ciocoii gulerați
Rid de noi că-i credem frați.

-------------- -- -------------- 7
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA SI ECHITATEA SOCIALISTĂ!

Despre Dumitru .Tipa nl 
fese : „Este un maistru 
a d La 
Are In 
oameni.
cepere, 
care".

— Cum reușiți ? — 11 întrebăm.
— Simplu l] judec pe fiecare 

nu după zgomotul pe care-1 face, 
ci după muncă ; și atunci lucrurile 
se simplifica.

— Chiar așa de simplu... se sim
plifică ?

— Sigur cft nu chiar 
dacă in aprecierea omului nu 
iei numai după vorbe. ori cit 
frumoase .ar fi ele, greșești 
rar Alt minieri...

Om al practicii, al amănuntului 
palpabil. Dumitru Jipa face apel la 
un argument aflat la indemină. Ne 
înfățișează un episod petrecut luna 
trecută in grupa sindicală. Se dis
cuta despre educarea tinerilor din 
atelier. S-a evidențiat ce s-a făcut 
bun, s-a criticat ce nu 
s-a arătat ce trebuie 
facă. La un moment 
cav intui *1 strungarul 
După o „introducere" 
i-a criticat aspru pe acei muncitori 
care nu se ocupă de ucenici și-i 
lasă să-și piardă timpul cu fed de 
fel de treburi personale, in loc să-i 
strunească, să-i țină lingă mașină, 
sâ-i învețe meserie.

— într-un cuvint — conchide 
maistrul — strungarul nostru a cu
les aplauze. Vorbele sale, chibzuit 
alese, au mers la inima tuturor.

— Pe bună dreptate.
— Stați o clipă ! A doua zi. cine e 

găsit că-și vede de altceva și nu de 
meserie ? Tocmai ucenicul lui Radu 
Ton. Ce făcea ? O trusă de . J 
Pentru cine credeți ? Chiar pent-u 
oratorul nostru din ședință. 
bine, frățioare. îi zic. una spunem in 
șed.nță si alta facem ?“

Ne adresăm lui Radu Ion.
— Știu că asta se cheamă dema

gogie — pune iute diagnosticul 
♦erlocutorul nostru. Dar să "" 
fost o simplă intimplare. 
(Și urmează un lung șir 
cații).

Deci, în fața faptului de 
tat — vorbele. Replierea rapidă in... 
propoziții. Cu intenția vădita, se-n- 
țdege. de a micșora răspunderea, de 
a judeca mai blind faptele. „Mă 
rog. oameni sir.tem !... Oricui i se 
poate întâmpla ca una să zică și alta 
sâ-i iasă".

Simplu „accident" ? După cum ne 
arată cazurile investigate, profesio
niștii vocabulelor meșteșugite, atunci 
cind sint oonfruntați cu o realitate 
care nu le este favorabilă. caută 
scăpare tot in... vorbe. Dacă stai 
cumva și-i asculți, intri intr-un hă
țiș de cuvinte din care cu greu mai 
poți scăpa. Iar ei exact pe asta mi
xează : pe Îngăduința „auditoriului".

se spu- 
...______ destoinic,

noi, la „ProgresuT'-Bră.la. 
subordine aproape 100 d* 
Știe sâ-i conducă cu pri

it cunoaște bine pe fie-

așa. Dar, 
te 

de 
mai

1 s-a făcut, 
să se mai 
dat a luat 

Radu Ton. 
frumoasă.

cuțite.
..Păi.

in- 
știti că a 
A ti ta tot. 
de expli-

necontes-

r

— Dar rine mirează pe asta — • 
de părere maistrul — pierde. Noi nu 
ne sfiim să luăm atitudine împotriva 
celor care pun vorbele înaintea fap
telor, precum oiștea înaintea caru
lui.

— S-ar păr*w eft lucrurile sînt lim
pezi — ne spune și tovarășul Ion 
Nicolae, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Brăila. îl descoperi 
ne „toboșarul de vorbe", îl confrunți 
cu faptele și, gata, nu mai are pe 
unde s-o Întoarcă.

— Șl nu-1 așa ?

find eu treburi de serviciu la o fa- 
b-icâ. este surprins pe cind încerca 
ai scoată pe poartă o servietă plină 
cu produse de acolo. Ce-aș putea să 
mai adaug ?! Dincolo de măsurile 
legale, ferme, cerute de atari împre
jurări. noi acționăm și pentru o cu
noaștere reală a oamenilor, iar in a- 
ceastĂ privință — nu spun un lucru 
nou — proba de foc raminc tot fapta 
concretă a fiecăruia, munca Iui. 
comportarea, concordanța dintre 
acțiune și find.

Continuind această idee, si ne a-

— Da. tovarăși. Recunosc temeini
cia criticilor. Recunosc că mai avem 
șt lipsuri. Vom face... vom drege...

Dai. după acest efort pur verbal, 
nu ridica un deget să facă ce-a zis, 
ce s-a angajat. Recunoaștem în •- 
ceasta postură pe palavragiul noto
riu care, atunci cind i se zice cft n-a 
făcut ori nu face cutare lucru (o 
dată, de două ori. de nouă ori), ac
ceptă spășit critica nu pentru a în
drepta situația, ci pentru a putea, 
pină la următoarea confruntare, să 
doarmă liniștit pe laurii vorbelor.

. ...........  Ilîll.l

Făceau eforturi
să-și perfecționeze... 
doar vocabularul66

— în practică, nu întotdeauna. De 
oe ? Unii, ca să „pareze- eventuala 
întrebare : ce fac. ce rămine de pe 
urina lor?, iși perfecționează doar... 
vocabularul. Se specializează în fraze 
pe care, cu timpul, ajung să le su
cească șl sâ le răsucească cu o vir
tuozitate demnă de o cauză mai 
bună. Ca să fiu înțeles mai bine, să 
mă refer la un exemplu. Nu demult, 
un salariat de la Inspectoratul ju
dețean pentru controlul calității 
produselor a făcut cerere să intre in 
partid. Cum se procedează în ase
menea împrejurări, am vorbit cu el, 
l-am întrebat de una. de alta. Ce să 
vă spun ? Știa statutul pe dinafa-ă. 
Era la curent cu ultimul curent fi
lozofic pe plan mondial. Ne-a ținut 
o dizertație doctă despre teoria con
vergenței. despre etică și echitate, 
despre conduita care i se. cere unui 
om înaintat al societății noastre.

— Se pregătise, nu glumă !
— Așa am zis si noi. Dar peste o 

zi sau două, omul acesta „pregătit" 
— este vorba de Robert T. — mer-

mințim remarca unui ginditor ro
mân : „Mulți oameni se împodobesc 
cu vorbe frumoase, dar numai mora
litatea celui care le pronunță le asi
gură valoarea". Cu alte cuvinte, imo
ralitatea începe din clipa cind, 
granița confruntării dintre ceea 
zici și ceea ce de fapt ești, apare fi
sura, discordanța, lipsa de 
cind din această punere 
față“ rămine numai vorba 
fără acoperire, vorba care 
nu de puține ori impostura, imora
litatea.

...în nenumărate rinduri lui A. G. 
Iașar. fostul președinte al cooperati
vei meșteșugărești ..Tehnocasnica" 
din Brăila, i s-a atras atenția pen
tru neregulile din sectorul de muncă 
de care răspunde. Mai precis, era 
vorba de o servire necorespunză
toare a populației, de lipsă de soli
citudine din partea salariaților din 
subordine etc. Atitudinea fostului 
președinte. în raport cu această stare 
de lucruri ? Deosebit de receptivă ;

la 
ce

armonie ; 
..față in 
găunoasă.

denunță

Ceea ce nu s-a îiitimplat însă cu 
președintele amintit. între două șe
dințe. vorbele lui au fost așezate pc 
un talger, faptele pe celălalt și, în- 
trucît primele s-au dovedit infinit mai 
grele la cintar. cooperatorii au decis 
destituirea lui din funcție, iar comu
niștii au hotărit sancționarea cu vot 
de blam.

— Știți, de pildă — ne spune ace
lași secretar al comitetului municipal 
de partid — de ce se lungesc atit 
de mult unele ședințe ? Pentru că 
unii, interesați să nu li se dezvăluie 
lipsurile, să nu fie trași la răspun
dere. se lansează in divagații cit mai 
depărtate de cîmpul problemelor 
reale. Iar atunci cind încerci să-1 
aduci pe cel urcat la tribună mai 
încoace, „la cestiunc". cum spunea 
clasicul, se și supără : „Păi cum 
stăm cu principiile noastre demo
cratice. tovarăși ? Am dreptul la cu
vin!. Libertatea opiniei care..."

Morișca vorbelor ajunge uneori, cu 
ușurință, la absurda demonstrație de

a fac» din alb—negru «l Invers. Așa 
cum o probeazft, cu valoare d« ar- 
gument-simbol, următoarea întim- 
plare petrecută la uzina „Laminorul** 
din Brăila. Aici, In urmă cu dtva 
timp, un control al muncii din 
schimburile II și III relevă absența 
oricărei asistente tehnice. Nici un 
inginer pe schimb, deși se mai con
stataseră asemenea anomalii șl se 
luaseră decizii corespunzătoare. Nor
mal, conducerea a fost întrebată.

Răsounsul :
— Uzina e veche. merge bine, 

muncitorii sînt destoinici, cu expe
riență, se descurcă și singuri. De 
ce să ne creăm false probleme ? Și, 
1* urma urmelor, s-a lntimplat ceva, 
vreun accident ?

Trece iarăși o vreme și, fatft. apare 
decretul privind noua structură a u- 
nităților economice. Ca peste tot, șl 
la ,.Laminorul" s-au luat măsuri 
pentru o distribuție mai rațională a 
specialiștilor, în concordanță cu ce
rințele producției. In această împre
jurare, aceiași tovarăși, parcă atinși 
de o amnezie bruscă, au pornit să 
argumenteze :

— Avem nevoie de specialiști pe 
fiecare schimb. Noi dăm o produc
ție importantă. Formațiile de lucru 
din toate schimburile trebuie îndru
mate competent. Nu le putem lipsi 
de aportul tehnic al specialiștilor !

Deci, exact contrariul... Cind au 
avut dreptate ? Frapează faptul că, 
uneori, seduși de propria logoree, 
unii „campioni ai vorbelor" nu fac 
nici măcar efortul de a memora pro
priile argumente.

Aflîndu-ne la o plenară a Comite
tului orășenesc de partid Făurei (cu 
ordine de zi destul de încărcată — 
dar parcursă operativ, competent, la 
obiect, in numai două ore !), am ini
țiat la sfîrșit un test, la care au avut 
amabilitatea să ne răspundă tova
rășii : G. Grigore, tehnician. Ion 
Stanciu, primar la Surdila-Greci. în
vățătorul Nicolae Jerlăianu, maistrul 
Roșea Marin. Gheorghe Zamfir, pre
ședinte de C.A.P.. Avram Pîrvu. 
maistru, si Luca Ștefan, director Ia 
S.M.A. Făurei.

— Ce credeți că trebuie întreprins 
pentru a tăia apetitul celor care bat 
apa in piuă ?

Și iată citeva răspunsuri privind 
vindecarea palavragiilor : „Să-i pu
nem la treabă" ; „Să le limităm cîm- 
pul de acțiune" ; „Să fie plătiți după 
carul cu fapte, nu după carul de 
vorbe, pentru că. se știe, cu vorbăria 
nu se umple dimerlia"...

Tar în final să notăm spusele unui 
sondor de la Schela de extracție 
Brăila : „Noi ne-am angajat să fa
cem cincinalul in patru ani și jumă
tate. Vom izbuti. Eu zic că n-ar fi 
nici un bai dacă o să avem un «cin
cinal scurt» și la vorbe".

FIȘIER SOCIAL

Cotcodăcescu
-Zgomotul nu dovedește totuși nimic: citeodată

11găina iaca un biet ou șl cotcodăcește ca și cum 
ouat o planetă Întreagă".

Aforismul lui Twain 
ne-ndeamnă 
mai cu luare 
la purtarea omului- 
găinâ. ce dă din coale- 
le-i-aripi s-ajungă 
pe-un gard mni înalt, 
să-și strige de-acolo 
Isprava, cie sus, cit 
mai de sus.

Nu-i strigătul firesc, 
pornit din bucuria de 
a putea sâ spui : „Iată 
ce-am făcut! N-o 
prea mult, dar 
muncit cu sîrg".

Nu, nu-i strigătul a- 
cela, pentru că rodul 
muncii e cit un oușor, 
iar gura-mare 
atîla larmă că 
s-amețească o planetă.

„Colegii mei nu rî- 
cîie cum trebuie ; pu- 
ne-i la treabă ! — cot- 
codăcește la șeful 
ogradă. Și fac m 
risipă de grăunțe 
ciugulesc empiric, n-au 
stil, nu sînt eficienți. 
Am lucrat în schimbul 
do;, și. vai ! cită de
zordine era. Dispece
rul cu aprovizionarea 
le încurcă — știi doar 
- ca de obicei. .A 
trebuit să ricii și să 
ciugulesc și pentru al
ții să fie ograda 
precum o vezi ! 
place, nu ?“

să fim 
aminte

E ritualul lui coti
dian. Renunța la orice 
de e nevoie : La masă,

ar

n-o 
ce

rî-
nu

cum e ? De ce 
cil bine ? De _ 
ciugulești grăunțele ce 
ți se cuvin ? De ce 
cotcodâceșli pe gardul 
altuia cînd pe al tău 
dc-abia ți se aude cl- 
riitul ?“ — este între-

înainte. Bate 
cotcodăcește 
strașnic că-n 
face vid.

Sună, sună continuu
te asurzește, ca o 

în care forța 
con- 
sin-

Desen
de Eugen TARU

așa
Tti

somn ori promenadă, 
dar nu și la „cintare". 
E-n planul lui de lu
cru, e timp de nea
tins.

„Dar pe postata ta.

lașină 
cailor-putere e 
centrată într-un 
gur punct : claxonul !

Uș de-aici ! — i s-a 
strigat, s-audă bine, 
într-o zl.

Și-a fost trecut. în 
rind cu toți, la mun
că. Să dea exemplu ; 
nu cotcodăcind.

A înțeles, se pare, 
că e din oe in ce mai 
greu cu planul de 
„cintări".

E liniște ! O liniște 
adincă și odihnitoare 
ca-ntotdeauna și peste 
tot atunci și acolo unde 
se muncește.

Anghel 
PARASCHIV

Primul salariu
la 31 de ani

Comandamente morale
Pasiune, dăruire £ai/</a de s/ne

— L-ați cunoscut pe nea Aron ? m-a întrebat tovară
șul Ionel Cucută, secretarul comitetului de partid al 
Complexului CIAN din cadrul GIP — Pitești. Dacă nu, 
atunci să vă povestesc eu despre el. îmi vine insă des
tul de greu s-o fac, pentru că nea Aron este omul că
ruia ii place mai puțin să vorbească și mai mult să 
facă. Faptul că la cei 55 de ani ai săi este muncitorul 
cel mai irstnic din secția ACN îl știe toata lumea. 
Puțini știu insă că, in toată activitatea sa de pină 
acum, n-a absentat niciodată de la serviciu. Că. in fie
care dimineață, cu o jumătate de oră înainte de înce
perea programului, el este prezent, gata de lucru. De 
ce mai devreme ? ..Să nu intirzii, cumva !“. După- 
amîaza. la fel. Pleacă ultimul. îi spune șeful secției : 
..Nea Aroane. dumneata ești mai băi rin, poți pleca mai 
repede 1“ Nu răspunde. Dar dacă-i mai zice o dată, deși 
e foarte calm din fire, ii sare țandăra : ..De ce. adică, 
sâ plec tocmai eu ? Dacă se mai ivește ceva chiar acum 
și e nevoie de mine ?“ Citeodată avem și intervenții 
de noapte la instalații. Apelăm la cine vrea să vină, nu 
e obligatoriu. Pe el il chemăm insă de fiecare dată. 
N-ar mai fi de trăit cu nea Aron dacă ar ști că noi am 
venit, iar lui nu i-am spus nimic. Vin, bineînțeles, și 
cei tineri. Pe unul l-am auzit zicind : „Nu mi-ar crăpa 
obrazul de rușine să știu că nea Aron a venit la mie
zul nopții, iar eu am dormit acasă fără grijă ?"

...L-am găsit pe sudorul Brad Aron la locul său de 
muncă. De ce il iubesc tinerii ? Simplu : fiindcă este 
unul dintre acei muncitori care oferă zi de zi un exem
plu de dăruire și pasiune în muncă.

E rău că ne-am 
„amestecat11 ?

Tehnlcianul Ion Beznoiu. membru in comitetul de 
partid al Uzinei de strunguri din Tirgoviște, ne re
lata :

— Fiind vorba de o uzină nouă, care pornește Ia 
drum cu un colectiv fără experiență, au fost aduși, 
firește, o serie de specialiști din alte centre cu tra
diție. Motivul ? Lesne de înțeles : să contribuie Ia 
formarea tinerelor cadre ale uzinei. Zis și făcut. Au 
venit specialiștii, iar noi ne-am străduit să le creăm 
condiții cit mai bune... E drept că un muncitor in ade
văratul înțeles al cuvintului nu se formează peste 
noapte, ci e nevoie de o muncă atentă și îndelungată 
cu el, de o îndrumare competentă, continuă. Acest 
lucru l-au și făcut, de altfel, marea majoritate a celor 
pe care i-am chemat să ne sprijine. Un caz ne-a atras 
totuși atenția.

— Care ?
— Unul dintre ei, în loc să-și ia in serios sarcinile, 

se exprima cam așa : ..Ia să-i văd. se pot ei descurca 
6inguri. fără mine ?". Numai că. din păcate, asta nu în
semna că avea încredere in cei tineri, ci dimpotrivă. 
Lăsindu-i să greșească — în felul acesta se rebutau 
multe piese — voia să-și „dovedească" marile sale ca
lități, cit este el de indispensabil. Jalnic mod de a te... 
evidenția ! Avea un orgoliu prost înțeles, care ali
menta — cum se spune și in proiectul de norme — 
„tendințe de subordonare a intereselor generale ale 
colectivității unor interese înguste. egoiste...". Că era 
un muncitor capabil nu se îndoia nimeni, doar de-asta 
și fusese adus aici. Trebuia să și demonstreze insă 
acest lucru. Cum ? Prin fapte, nu prin... greșelile altora 
sau prin laude de sine, cum obișnuia adesea să facă. 
Pentru că, vorba lui Anton Pann : „Lauda de sine...“.

Hie TANASACHE Primul salariu se în
casează in anii primei 
tinereți, pină. să zi
cem, pe la douăzeci și 
trei, și patru de ani, 
cind tinârul iși în
cheie studiile universi
tare. Omul la care mă 
gindesc acum 
încasat doar cu trei 
zile înainte de a 
plini treizeci și unu de 
ani. A fost bolnav și 
n-a pulul munci ? Nu, 
a fost sănătos tun. 
După încheierea stu
diilor universitare s-o 
fi dedicat altor și altor 
studii ? Nu. are doar 
două clase de liceu, 
într-a treia răminind 
corigent — și, fiindcă 
nu s-a prezentat la co
rigentă. repetent. Că
sătorit de la virsta de 
25 de ani. are doi 
copii.

Soția muncea, adu
cea un salariu in casă. 
Socrii îi creșteau co
piii. el stătea și se 
gțndea. La ce s-o fi 
gindit atiția ani O.M.?! 

el nu prea știe 
dacă-1 

î je- 
că nu 

la nimic 
cind in 
in crîș- 
alții, el 

bea puțin și nu făcea 
scandal. N-a furat, nu 

bătut cu nimeni.

Nici
exact. Acum, c 
întrebi, zimbește 
nat : „Cred 
m-am gindit 
serios"... Din 
cind poposea 
me. plăteau

l-a
im-

De certat, s-a certat 
cu soția și cu socrii, 
s-a certat de cite ori 
soția și socrii i-au ce
rut să facă și el ceva, 
să lucreze.

Cind s-a căsătorit, 
i-a promis soției că va 
munci in rind cu ea. 
în trei locuri s-a an
gajat. din trei locuri a 
plecat, după numai 
citeva zile. Pină cînd 
soția i-a spus că nu 
mai vrea să mai știe 
de el. să plece din casa 
ei. Pină cînd un mun
cilor de la o uzină 
bucureșteană, om înțe
lept și cu multă răb
dare. i-a spus că nu 
se mai poate s-o ducă 
așa, om al nimănui, și 
săptâmini la rind i-a 
explicat de ce. Pină 
cînd O.M. s-a hotărit 
să se angajeze la uzină 
și să învețe o meserie 
in timp scurt.

Iată, v-am depănat 
o poveste banală :
mul nostru a pornit pe 
drumul bun, soția l-a 
rechemat cu dragoste, 
copiii sint mulțumiți 
că în fiecare zi, intor- 
clndu-se de la lucru, 
tatăl le spune ce a fă
cut el în acea zi.

Dar mai este ceva : 
mai este acel prim sa
lariu încasat la virsta 
de treizeci și unu de 
ani. înainte de a se

o-
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prezenta la casierie, 
O.M. s-a tot întrebat 
ce să facă el cu acel 
prim salariu ? Să facă 
cinste : să bea și el, să 
ss-mbete ? Să cumpe
re ceva pentru soție, 
pentru copii și pentru 
socri ? Să-și plătească 
o parte din datorii ? 
Ca să nu mai lungim 
vorba. O.M. s-a întors 
acasă cu un mic apa
rat de radio cu tran- 
zistori și cu... unspre
zece metri de perdele 
de cea mai bună cali
tate. Perdele ! De ce 
tocmai perdele, și nu 
altceva, mai impor
tant. mai necesar fa
miliei ?! „Pentru că, 
mi-a explicat O.M., so
ția cîștiga puțin, nu 
ne-am ajuns cu banii, 
și de cind ne-am că
sătorit, de șase ani, 
trăim într-o casă fără 
perdele. Iar o
fără perdele este 
casă pustie... Vreau 
trăim ca oamenii, 
vreau să ne placă 
casa noastră"...

De fapt, am ținut
scriu despre O.M. pen
tru a vă informa că 
l-am întilnit intr-o 
seară pe stradă, la braț 
cu sofia, rizind din 
toată inima.

casă
o 

să
Și 
in

să

Nicolae TIC

— SS vă mai spun că la serviciu era apreciat 
toată lumea ? Pe noi insă nu ne poate lăsa indiferenți 
ce fel de cetățean este muncitorul nostru, cum se 
poartă el in familie, in societate. Asta nu înțelegea el. 
„Sint problemele mele, nu admit să se amestece careva 
din afară. Clar ?“

— V-a convins această replică ?
Maistrul Dumitru Burlacu, din secția de montaj a 

Uzinei mecanice de material rulant „Grivița roșie", 
zimbește :

— Ne-a convins... exact pe dos. Mai ales in ziua cind 
a venit la noi soția lui cu copilul de mină. Femeia ne 
spunea, cu lacrimi in ochi, ce se intimplâ in casa lor 
seara, ia orele tirzii la care binevoiește sâ vină soțul. 
Deodată copilul, un prichindel de vreo 4 anișori, care 
pină atunci se jucase prin birou, a rostit : „Aseară 
mie mi-a spart farfuria și mi-a rupt o jucărie". Ei, 
uite, povestea asta cu copilul m-a impresionat cel mai 
mult și ea m-a făcut să ințeleg cit de dăunător este să 
nu te „amesteci". Fiecare comunist, se spune în pro
iectul de norme, „trebuie să militeze pentru ca fami
lia să constituie un cadru sănătos de creștere spirituală 
a copiilor, cea dinții școală in care copilul să învețe... 
regulile de comportare"...

Dar ce educație primea de la tatăl său copilul care 
•bia deschidea ochii in viață ? Era oare prea mic ca 
să înțeleagă „discuțiile" din familie ? Replica lui m-a 
făcut să-mi dau seama că nu. Acesta a fost de altfel 
și motivul pentru care noi. tovarășii celui in cauză, 
l-am tras la răspundere cu toată severitatea. „Copilul 
meu ? a sărit el ca ars. îl iubesc ca pe ochii din cap", 
îl iubea, fără îndoială, dar ce-1 învăța, poate chiar fără 
să-și dea seama ? Asta i-am spus-o verde — și n-a 
mai avut replica. De-atunci a trecut un timp și totul 
b revenit la normal. Ce s-ar fi întimplat insă dacă nu 
ne-am fi „amestecat" la vreme ?

k____________ ___________

spre diametrul maxim
— ...Venea cite o sesizare de la țesătorie : unele fire 

sint necorespunzătoare. Cine a greșit ? „Eu nu". „eu 
nu" — nimeni nu voia să recunoască. Desigur, pină 
la urmă deficiențele erau remediate. Dar asta ne lua 
mult timp și, s-o recunoaștem, situația se cam repeta 
tocmai pentru că nu făceam pe nimeni răspunzător 
pentru proasta calitate. „Așa nu mai merge", 
ne-am zis.

— La ce v-ați gindit ?
Maistrul Dumitru Bogcanu. din secția filatură a În

treprinderii „Dacia“-București. ne explica :
— Să facem in așa fel incit să crească gradul de răs

pundere al fiecăruia pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor. Cu alte cuvinte, ne trebuia un mijloc de a 
preveni deficiențele. Soluția ? Cei mai buni, mai 
conștiincioși muncitori din secție au format așa-numiîe 
„cercuri de calitate", menite să supravegheze înde
aproape buna funcționare a mașinilor și calitatea fi
relor. în plus, fiecare muncitor, indiferent de locul său 
in fluxul de producție, este obligat să sesizeze „cercul 
de calitate", de îndată ce se constată ceva in neregulă. 
Astfel, operativ, punctul nevralgic este depistat și re
mediat înainte de a le da necazuri celor de la țesă
torie.

— Deci este vorba de autocontrol ?
— Da, iar lucrul acesta a condus la o îmbunătățire 

vizibilă (pinâ acum de circa 3 procente) a calității fire
lor. într-un cuvint, a crescut simțitor spiritul de răs
pundere al fiecăruia.

ion POPA

• Apel. in aceste zile, 
se află sub semnul traducerii 
viață a hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
a. c.. am primit de la inginerul Mir
cea Vintilă, șeful biroului de proiec
tare S.D.V. de la uzina „23 August", 
o mărturisire de credință profesio
nală și cetățenească, un adevărat 
ape] către toți inginerii. Semnata
rul amintește că fiecare tînăr care 
se inscrie la un institut politehnic 
o face animat de perspectiva reali
zării in specialitate, fiind de neîn
țeles cum. după aceea, unii pol 
prefera posturi de manipuLanți de 
hîrtil și grafice, numai pentru a-și 
consuma zilele cornod. Pe bună 
dreptate se arată in scrisoare că 
recentele documente de partid „in
vită pe toți inginerii la o reflecție 
sinceră asupra realizărilor proprii". 
Corespondentul învederează că o 
asemenea reflecție trebuie să aibă 
clar în vedere următoarele consi
derente: activitatea desfășurată ne
mijlocit in specialitate este cea 
care dă adevăratele satisfacții pro
fesionale. prin ea se restituie so
cietății cheltuielile făcute pentru 
pregătirea inginerului și, maj mult 
decit atit, numai astfel specialistul 
se achită de obligația lui cetățe
nească majoră de a participa in 
primele rinduri la dezvoltarea mul
tilaterală a patriei. Inginerul Mir
cea Vintilă încheie: „In aceste zile 
hotărîtoare pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen trebuie 
ca toți inginerii sâ-și analizeze 
contribuția adusă, dar mai ales cea

V ___________

pe care o pot aduce, în ranort cu 
pregătirea primită, pentru onorarea 
diplomei de inginer".

• „Catedra" muncito- 
reOSCO. Satisfacțiile contactului 
nemijlocit cu producția ne sint îm
părtășite și de tovarășul Nicolae 
Brinză, intr-o relatare a primei sale 
zile de practică. N. B. este student in 
anul I al Facultății de economie po
litică și a fost repartizat să efectue
ze practica in producție Ia Centrala 
industriei utilajelor pentru indus
tria ușoară. Itinerarul orin noul u- 
nivens de muncă, in atmosfera tre
pidantă a atelierului de turnătorie, 
i-a fost ghidat de unul din cei mai 
vechi muncitori de acolo — IJie 
Stanciu. Fără să știe că novicele a- 
vea să consemneze despre întâlnirea 
cu el. tovarășul Stanciu i-a descris 
nu numai locul de producție, ci i-a 
povestit viața lui de vechi munci
tor. condițiile de lucru de pe vre
mea cind ascultătorul nici nu era 
născut, ca și principiile de viață a 
căror valabilitate a verificat-o prin 
experiența vieții sale. In concluzie, 
scrie corespondentul, „a fost o zi 
frumoasă, poate cea mai frumoasă 
zi din viața mea de student de pină 
acum". Ca de ]a o adevărată „ca
tedră" muncitorească. Este firesc 
sâ inserăm textual rindurile pe care 
studentul dorește să le adreseze 
muncitorului prin intermediul zia
rului: „Tovarășe Stanciu, vă mul
țumesc pentru tot ceea ce ați făcut 
in această zi pentru mine".

• Pedagogie. Tovarășul 
Gheorghe Breahnă din satul Scări
șoară Nouă, județul Satu-Mare, 
consideră că i s-a făcut, indirect, 
un act de dreptate prin articolul 
..«Atenți» de mici publica.! la 
rubrica „Fișier social". Cu zece ani 
in urmă Gh.B. a luat atitudine îm
potriva practicii de a se colecta 
bani intre elevi pentru cumpăra
rea unor cadouri profesorilor. A 
scris chiar o notă critică la gazeta 
locală. Dar cei vizați s-au grăbit 
să-1 catalogheze nici mai mult nici 
mai puțin decit om „cu vederi în
guste".

• Hiper-pedagogie. a- 
ceeași problemă, pornită de la ace
lași articol, este tratată într-un mod 
radical de un cititor din comuna 
Covrigi-Gorj, susținătorul unor me
tode „hiper-pedagogice". Tovarășul 
Adrian Em. Popescu își amintește 
de o_ intimplare petrecută la o 
școală din Turnu Severin cu... 50 
de ani în urmă. Doi elevi — frați, 
sau părinții lor, depuseseră la lo
cuința profesorului de română o 
jumătate de căprioară. A doua zi, 
profesorul a apărut in clasă urmat 
de un ingrijitor care se opintea cu 
papomița grea de vinat De care a 
lăsat-o lingă catedră. Cu Drefăcutâ 
bunăvoință, dascălul i-a descusut 
Pe cei doi frați ce-i cu „atenția", 
de unde provine, cit pretind pe 
carne și așa mai departe. Băieții se 
pare că erau nu numai slabi la ro-

mână ci și lipsiți de fler, pentru cft 
au răspuns cu dezinvoltură întrebă
rilor care-i atrăgeau in cursă. Și, 
când se așteptau mai puțin., profe
sorul jignit i-a luat la o mamă de 
bătaie pe care nu se știe dacă ei 
au uitat-o vreodată, dar care sigur 
l-a umplut de satisfacție pe cores
pondentul nostru. Dinsul e de prin
cipiul că „frica este începutul înțe
lepciunii". Atunci, acolo, corecția 
s-ar putea aă-și fi avut rostul. Dar 
noi optăm astăzi pentru cu totul 
alte metode educative. Reținem 
insă din sarisoare mărturia că, in
diferent dacă halca de vinat a fost 
înlocuită cu sticluțe de parfum sau 
cu perechi de ciorapi, meteahna « 
veche și se cere dezrădăcinată.

• PllCUri. M. G. din Topolo- 
veni, județul Argeș, dorește să ne 
semnaleze fapte pe care le observă 
*n 0316 contravin eticii și
echității socialiste, dar invocă une
le garanții și ne mai roagă să-i tri
mitem plicuri pentru coresponden
ță. Așteptăm cu interes orice rela
tare de bună credință. Cit privește 
generalizarea unor garanții față
de corespondenții publicațiilor, con
siderăm propunerea judicioasă șl 
o vom transmite forurilor în drept. 
In sfîrșit. il informăm pe corespon- 
den-tul argeșean că secția de scri
sori a ziarului nu mai folosește 
plicuri francate. Credem însă că, 
pe lingă cantitatea de încredere 
pe care M. G. o înveștește In noi, 
contravaloarea unei mărci poștale 
e o nimica toată.
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r Cronica zilei
PLECAREA DELEGAȚIEI MINIS
TERULUI SĂNĂTĂȚII PUBLICE A 

REGATULUI MAROC
Marți a părăsit Cauhala delegația 

Ministerului Sănătății Publice a Re
gatului Maroc, condusă de mlnlMrul 
Abderrahman Touhami. care a făcut 
o vizită in tara noastră.

Ea plecare, pe aeroportul Oto- 
Deni. membrii delegației au fost sa
lutați de acad. Theodor Burghcdc, 
ministrul sănătății, de fuzionări su
periori din minister.

ZIUA INTERNAȚIONALA k FOȘTILOR DEȚINUȚI 

Șl DEPORTAȚI POLITICI ANTIFASCIȘTI 

liutan la noi eforturi 
in lupta pentru libertatea, 

securitatea si cooperarea popoarelor

Ieri, în județul Ilfov

STADIUL LUCRĂRILOR
IN ClTEVA CIFRE

Suprafața ce trebuie însămînțată 
in această primăvară

Au fost însămînțate pînă la 10 aprilie
DIN CARE :

395 000 ha
105 000 ha

Culturi din prima epocă 
Sfeclă de zahăr 
Floarea-soarelul
Porumb

100
100
70

7

ta 
Ia 
Ia 
Ia

sută 
sută 
sută 
sută

rc-Ie noastre *r fi trebuit să lucreze 
48 de tractoare. De ce lipsesc 
cele șase ? Pentru că. contrar clau
zelor contractuale dintre coopera
tivă și S.M.A. Fierbinți, conducerea 
stațiunii continuă să folosească cele 
șase tractoare ale noastre pentru... 
prestări de servicii. Și asta cind 
mai avem de arat 600 de hectare, 
iar lucrările de semănat sint Intir- 
ziate, in comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut. Da, 40 
de tractoare sint, cum spuneați, o 
forță, dar noi mizăm pe 46 de 
mașini și insistăm ca S.M.A. să-și 
respecte contractul. De aceea sint 
acum așa grăbită și necăjită : mă 
duc să mai încerc incă o dată, in
tr-o discuție cu cel de la S.M.A., 
că obțin tractoarele noastre.

— Șl, tacă un fiapt, d-eîoe îmbucu
rător : la 7,30 n<» aflam la secția 
de mecanizare a cooperativei agri
cole din Moara Vlăsiel. Din cele 
37 tractoare, unuia abia 1 «e re
media o pană de cauciuc, iar alte 4 
Încă își așteptau mecanizatorii. In
ginerul Petre Andronache ne-a 
spus că 7 tractoare nu lucraseră 
nici cu o zi înainte și că acum di
rectorul stațiunii plecase să con
vingă cițlva mecanici de atelier să 
lucreze pe tractoare... De ce ase
menea probleme organizatorice nu 
au fost rezolvate la timp ? Impor
tant este să arătăm ce reprezintă, 
concret, staționarea, timp de o zl, 
a 7 tractoare : neexecutarea aratu
lui pe aproximativ 25 hectare sau 
neefectuarea diaculril pe 140 hec
tare. E mult ? E puțin 7 Răspunsul 
să-l dea cel In cauză, știind că 
unitatea lor mal are de efectuat, 
printre alte lucrări, arături pe 200 
hectare.

Mari suprafețe din ețmplile Du
nării șl Bărăganului rint cuprinsa 
in perimetrul acestui județ, situin- 
du-J printre primele mari zone pro
ducătoare de cereale și alte pro
duse agroaîimentare. Un pămint ro
ditor. cunoscut in cartea tehnică 
sub numele de cernoziom ciocola- 
tiu. Un teritoriu in care li sint re
zervate agriculturii peste 500 000 de 
hectare.

In această perioadă, agricultorii 
din Ilfov dau lupta hotăritoare 
pentru Încheierea insămlnțărilor 
din prima epocă, și intr-o mare 
parte din unități s-a trecut la !n- 
sămintatul porumbului, cultură 
Importantă, căreia i s-a rezervat 
in acest an o suprafață de aproxi
mativ 200 000 hectare.

Pentru a se Înscrie in graficul a- 
cestor însemnate obiective, unele 
unități agricole din județ zoresc 
terminarea arăturilor restante din

toamnă șl peste tot se execută lu
crări de Drecătire a terenului. Dar 
cea mai aprigă bătălie o au de dat 
unitățile care au incă suprafețe 
mari de teren cu exces de umidi
tate. Asemenea unități se găsesc 
pe Întreg teritoriul județului. To
tuși. mai mult au avut de sufe
rit cooperativele agricole din nord- 
estul județului, zonă in care apa 
freatică se găsește la mici adincimi. 
Aici, deci, campania agricolă de 
primăvară capătă aspectul unei bă
tălii complexe. în această zonă a- 
proape fiecare ogor este brăzdat 
de canale de evacuare ; pretutin
deni, alături de tractoarele cu plu
guri sau semănători, intilnești pom
pe, aspersoare și dragline.

Iată de ce, din bogatul tablou pe 
care il oferă „Ilfovul agricol" in 
aceste zile, stăruim in consemnă
rile noastre asupra unor realități 
din zona de nod-est

Colaborare excelentă. Pe tractoare 
cooperatori calificați la locul de muncă

Acolo unde era „senin de apă"
— Cu dteva săptămîni în urmă, 

aici, de Jur împrejur, cit vezi cu 
ochii, era senin de apă.

Senin de apă. Este o vorbă a locu
rilor, exprimând cu totul altceva 
decit o imagine ’senină. Omul care’ 
o rostește. Ion Lăceanu, primarul 
și secretarul comitetului de partid 
din comuna Girbovi, vrea să ne 
explice cit mai expresiv ce supra
fețe mari de teren au fost acope
rite cu apă. Urmele Fe mai văd 
încă : cit cuprinzi cu privirea, cîm- 
pia este punctată de ochiuri 
apă, ca niște iazuri nefirești... 
totuși greu ne vine să credem 
pînâ nu de mult aici era „senin 
apă".

Pentru că. iată. In imensitatea 
acestui colț de Bărăgan, zeci de 
tractoare duduie harnic, căruțe și 
camioane transportă sămința la 
capătul tarlalelor, iar pămintul, 
dacă-1 iei in mină, se arată bine 
modelat pentru producție : a fost 
arat și grăpat, a fost discuit, este 
semănat.

E ora 10,00. Ne aflăm pe terenul 
încredințat cooperatorilor din fer
ma a IlI-a, condusă de comunistul 
Ion Mihai. „Un veteran al recol
telor bogate", ni-1 recomandă secre
tarul de partid. în cabinele trac
toarelor, care nu se opresc decit 
pină alimentează cooperatorii Con
stantin Safta și Dumitru Anghel 
semănătorile. se află mecanizatorii 
Constantin Dumitru și Ion Mitroi... 

*Dar in aceste zile, pe ogoare nu se 
‘lucrează doar cu caii putere ai mo
toarelor.

De locul unde ne aflăm se apro
pie o șaretă trasă de un cal roib și 
robust Din ea ’ --- --

de 
Si 
că 
de

coboară Marin Stan-

ciu, ajutorul șefului de fermă, care, 
după ce trece pe la fiecare punct 
de lucru, dind Îndrumările nece
sare și controlind calitatea lucrări
lor, ne spune : „In aceste condiții 

' speciale trebuie să cunoaștem in 
permanență stadiul și evoluția lu
crărilor, a terenului, la fiecare tar
la. Acum vin de peste linia ferată, 
unde o parte din oamenii fermei 
lucrează la evacuarea apei. Tre
buie să știm limpede in cit timp 
vor termina cei de aici lnsămin- 
țatul, pentru ca de îndată ce va în
cepe să se zvinte pămintul pe tar
lalele de peste linie să-i și trimi
tem acolo..." Așadar, in aceste zile, 
In aceste condiții, foarte importante 
sint buna organizare, urmărirea 
fiecărei mașini, a fiecărei lucrări, 
insistența in obținerea de randa
mente maxime in timpul cel mai 
scurt Iată. aici. în cele trei ore de 
lucru ale acestei dimineți au fost 
însămînțate cu sfeclă de zahăr, 
cu numai două semănători. 8 hec
tare. Și asta pentru că toți oame
nii — cooperatori și mecanizatori 
— au fost prezenți pe tarla incă 
înainte de ora 7.00, oră stabilită 
pentru toți — chiar și pentru cei 
care aseară lucraseră pină tirziu — 
de conducerea fermei.

...Ajutorul de șef de fermă Ma
rin Stanciu ne asigură că mecani
zatorii și cooperatorii din formația 
sa vor termina insămînțatul sfe
clei de zahăr pe 170 hectare și al 
florii-soarelui pe 130 hectare la 
data fixată, și aceasta pentru că 
nu vor pierde nici un minut... 
Apoi urcă in micul său atelaj și 
pleacă spre alt punct de lucru.

Diferende ca cele relatate mal 
«us contrastează cu spiritul de co
laborare, de efort unanim, care se 
manifestă In aceste zile pe ogoa
rele Ilfovului.

Iată, de pildă, ce ne-a declarat 
In acest sens Dumitru Neagu. pre
ședintele C.A.P. din Valea Mâcri- 
șului : „Din totalul de 4 700 hecta
re. noi am avut in această pri
măvară sub apă 2130 hectare. Si
tuația părea, la un moment dat, 
disperată. Și totuși, iată ce am rea
lizat pină in prezent : am semănat 
250 hectare cu mazăre. 20 hectare 
cu ovăz. 250 hectare cu sfeclă de 
zahăr ; am pregătit 300 ha pentru 
floarea-soarelui, continuăm ară
turile și pregătirea terenului pen
tru semănatul porumbului. Sintem 
In măsură să spunem că ne vom 
încadra in termenul stabilit pentru 
terminarea tuturor lucrărilor agri
cole din această primăvară. Cum 
am realizat și cum vom realiza a- 
ceasta ? Desigur, prin dăruirea oa
menilor. printr-o bună organizare 
(am impărfit cimpul in trei mari 
ferme, asupra cărora s-au stabilit 
răspunderi precise pe cinci ani de 
zile, ăti-t din punct de vedere al 
evitării inundațiilor, cit și al re-

coltelor — pe baza acordului global 
— dar șl printr-o excelentă cola
borare cu mecanizatorii. Ei înțeleg 
sarcinile cooperativei ca ne pro
priile lor îndatoriri. Au fost și 
sint prezenți zl și noapte acolo 
unde nevoile au cerut-o. Mașinile 
bine puse la punct, organizarea 
fără cusur au oontrlbuit, aici la 
Valea Măcrlșului, la redresarea u- 
nei situații — creată de abundenta 
apelor — care părea fără ieșire. 
Și un fapt esențial : alături de 
mecanizatorii de la S.M.A. lucrea
ză 20 cooperatori de-ai noștri, ca
lificați la locul de muncă. Ce În
seamnă asta ? înseamnă, de pildă, 
că 20 tractoare pot să lucreze in 
schimbul II, la efectuarea arături
lor pe timp de noapte. Acum, la 
greu. In condiții deosebite, ne-am 
dat seama ce importanță au avut 
Îndemnurile conducerii de partid 
și de stat adresate cooperatorilor 
de a învăța și meseria de mecani
zatori.

Mîtae, consemnări din Ju
dețul Ialomița.

Petre DRAGU 
FI. CEAUȘESCU 
Al. BRAD

9OSIREA ÎN CAPITALA A MINIS
TRULUI DEZVOLTĂRII REGIONA

LE AL ITALIEI
Expri-mlndu-și satisfacția 

poleiul de a vizita țara 
Fiorentino Sul3o. ministrul 
țârii regionale al Italiei, caro a so
sit marți la București In fruntea 
unei delegații, la Invitația președin
telui Comitetului de Stat pentru E- 
oonomia și Administrația Locală, a 
relevat, lntr-o declarație ncordatâ 
redactorului Agcrpres, interesul deo
sebit pe care II manifestă pentru 
cunoașterea realizărilor ponorului 
român. Ca ministru a.l dezvoltării 
regionale, mfi interesează In mod 
deosebit modul de organizare al Ad
ministrației locale In țara dumnea
voastră.

Oaspeții au fost Intîmptnațl la 
aosire de Petre BJajovici. președin
tele C.S.E.A.L.. și Antonino Restivo, 
ambasadorul Italiei la București.
CONSFĂTUIREA TE ȚARA A LU
CRATORILOR DIN ARBITRAJUL 

DE STAT
Tn zilele de 9 șl 10 aprilie 1973 a 

avut loc în Capitală o consfătuire pe 
țară- a lucrătorilor din Arbitrajul de 
Stat.

ExpunerHe prezentate, ca șl dez- 
■ ■ •’ ---- —- ivut loc cu acest

orga- 
și unele 

t_______  ________  Ia aplicarea
legislației legate de realizarea dis
ciplinei de plan1 șl contractuale.

In Încheiere, prof. M. Wi taman, 
prim arbitru d'1 stat, a subliniat sar
cinile lucrătorilor din acest domeniu 
în lumina r.oilor prevederi legale, 
precum și rolul crescînd ce revine 
dreptului economic In perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale. (Agerpres)

pentru 
noastră, 
dezvol

baterile care au
prilej, au analizat activitatea 
nelor de arbitraj, precum 
probleme referitoare

<

Timpul probabil pentru 12, 13 șl 14 
aprilie. în țară : Vremea se va men
ține călduroasă, mai ales In prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu timorări mai accentuate 
în vestul țării, unde vor cădea ploi 
Jocale și sub formă de averse. înso
țite de descărcări electrice. în rest 
— ploi izolate. Vintul va sufla potri
vit, cu unele intensificări. Tempe
ratura aerului va scădea ușor în 
partea de nord-vest a țării, in a 
doua parte a intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse intre 6 și 16 grade, 
iar maximele intre 16 șl 26 grade, 
mai ridicate in prima parte a inter
valului. în București : Vremea se va 
menține călduroasă, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil. Vintul va sufla slab plnă 
la potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.

Forțele progreolflt» 
de pretutindeni mar
chează astăzi Ziua in
ternațională a foștilor 
deținuți șl deportați 
politici antifasciști — 
prilej de a omagia 
amintirea milioanelor 
de oameni care, in 
numele idealurilor de 
libertate, pace șl pro
gres, au Înfruntat pri
goana fascismului, au 
suferit și au pierit in 
Închisori șl in lagărele 
hitlerlste de exter
minare.

Tn anii de grele în
cercări și suferințe al 
războiului, lupta ar
mată a forțelor coali
ției antihitleriste s-a 
conjugat strîns cu 
lupta popoarelor co
tropite de fascism. 
Reunind in rîndurile 
sale forțele patriotice, 
democratice, mișcarea 
de rezistență s-a 
transformat lntr-o lar
gă șl eroică luptă de 
masă a popoarelor, 
care a Îmbrăcat cele 
mal variate forme. In 
funcție de condițiile 
concrete din fiecare 
țară. In Încercarea de 
a reprima avintul fi
rește! mișcări, hitleriș- 
tii au recurs la cele 
mai barbare mijloace. 
Mii șl mii de antifas
ciști șl luptători din 
Rezistență au fost tri
miși In lagărele de ex
terminare, Intre care 
cel de la ..Buchen
wald", adevărată „uzi
nă a morții", unde 
zeci de mii de oameni 
și-au găsit un sfîrșit 
tragic. La fel. In la
gărele morții și-au gă
sit sflrșitul milioane 
si milioane de oameni, 
deportați de hitleristi 
din țările cotropite, 
asasinați de călăii na
ziști, în numele odi
oasei ideologii naziste.

Tn primăvara anului 
1945, sub loviturile ni
micitoare ale armatei 
sovietice, ale armate
lor coaliției antifas
ciste, porțile lagărelor 
de exterminare s-au

rrăbușit rînd pe rlnd. 
a 11 aprilie 1945 și-au 
doblndit libertatea șl 

puținii supraviețuitori 
al lagărului de la Bu
chenwald. tn amin
tirea acestui eveni
ment, luptătorii din 
mișcările de Rezi.vtcn- 
ță, toți cei ce au cu
noscut suferințele la
gărelor de extermina
re, grupați In Federa
ția lntemațlo«naJă a 
luptătorilor din Rezis
tență (F.I.R.) au pro
clamat ziua de 11 a- 
prilie ca zi de evoca
re a victimelor fascis
mului.

La mai puțin de o 
lună după eliberarea 
Buchenweldulul, cel 
de-al doilea război 
mondial avea să se 
Încheie cu e|X)cala 
victorie a popoarelor 
asupra fascismului, 
întreaga omenire păs
trează o recunoștință 
nepieritoare popoare
lor Uniunii Sovietice, 
car® au purtat pe u- 
meril lor greul războ
iului și au adus con
tribuția hotărâtoare la 
înfrîngerea nazismu
lui, ostașilor celorlal
te state participante 
la coaliția antihitle- 
ristă, a tuturor celor 
care au luptat șl s-au 
jertfLt pentru marea 
cauză a salvării uma
nității de ciuma fas
cismului. Prin contri
buția sa deosebită, 
materială șl de singe, 
România șl-a Înscris 
la loc de frunte nu
mele printre făuritorii 
victoriei.

Dezideratul cel mal 
fierbinte al tuturor 
popoarelor care au cu
noscut ororile războiu
lui mondial a fost și 
este acela de & face 
cu neputință repe
tarea unei noi confla
grații mondiale și de 
a-și asigura un viitor 
prosper, In condiții de 
libertate, independen
ță și securitate. Su
praviețuitorii rezisten
ței antifasciste, foștii

deținuți șl deportați 
politici antifasciști, in 
rtndurila cărora «e 
numără mulțl mili
tant! comuniști din 
România, au luat 
parte activă, in fron
tul larg al forțe
lor Iubitoare de pace, 
la toate acțiunile în
treprinse In direcția 
lichidării vestigiilor 
războiului, Întăririi 
păcii, Înfăptuirii unei 
securități trainice in 
Europa și in lume. în 
noiembrie 1971, repre
zentanții foștilor com
batanți rezlstențl, ve- 
nlțl din toate colțuri
le Europei, s-au Intll- 
nlt la Roma, lntr-o 
primă reuniune de a- 
c-“st gen. „Apelul pen
tru pace, securitate, 
cooperare și priete
nie*', adoptat cu acest 
prilej, a afirmat so
lemn dreptul popoare
lor lumii de a trăi In 
independență șl pace, 
pronunț!ndu-se ferm 
împotriva oricăror ten
dințe de tolerare a 
neofascismului, pen
tru afirmarea forțelor 
democratice, In fa
voarea ln’taurfirll pe 
continentul european 
a unui climat de secu
ritate, înțelegere și 
cooperare.

Aduclnd omagiul 
său memoriei celor ce 
și-au jertfit viața In 
lagărele de extermi
nare hltlerisie șl In 
lupta cu forțele negre 
ale fascismului, opinia 
publică din țara noas
tră Ișl exprimă hotă- 
rlrea de a obține noi 
și noi succese In con
strucția socialismului 
In România șl de a a- 
dlnci necontenit soli
daritatea militantă cu 
toate forțele progre
siste șl democratice pe 
plan internațional, In 
Interesul triumfului 
năzuințelor de pace, 
securitate șl colabora
re Intre popoare.

Petre 
STANCESCU

Ț’Z .. . 1 ■ • v-’’ - V -.riă ' ■ .• • • . m..

• SP()RT • SPORT • SF•ORT • SPORTM> SPORT
■ fe;- - . '•■'S’*'-’-

FOTBAL: Azi, etapa a XX-a

nou
Astăzi, in cadrul etapei a XX-a 

a campionatului diviziei A la fotbal, 
pe stadionul ..23 August" din Capi
tală se dispută in cuplaj, cu înce
pere de la ora 17,30, meciurile 
Sportul studențesc — C.S.M. Reșița 
și Steaua — F. C. Constanța.

In țară au loc următoarele partide: 
Steagul roșu — F. C. Petrolul, 
C.F.R. Cluj — Rapid, Jiul — U.T.A.,

F. C. Argeș — Dinamo, S. C. Ba
cău — Universitatea Cluj. Meciul 
dintre Universitatea Craiova șl 
A.S.A. Tg. Mureș a fost aminat pen
tru data de 26 aprilie, întrucit 
miercuri echipa A.S.A. susține me
ciul cu echipa Lablnotl Elbasan 
(Albania) din cadrul „Cupei Balca
nice".

TENIS DE MASA

Campionatele mondiale de la Sarajevo

A 4-a ediție a „Cupei 
federației" la baschet

In „Sala sporturilor" din Cluj în
cep astăzi întrecerile ediției a 4-a a 
„Cupei federației" la baschet, com
petiție la care participă reprezen
tativele masculine al Cubei, R.D. 
Germane, Olandei, Ungariei, Româ
niei și selecționata de tineret a 
României.

In prima zl a turneului sint pro
gramate, cu Începere do la ora 
16,30, următoarele meciuri : Româ
nia—România (tineret) ; R. D. Ger
mană—Olanda ; Cuba—Ungaria.
A

In cîteva rînduri

„Căluții putere 
Și

spiritului gospodăresc
„caii-putere" ai neglijenței

" ai

Asemenea atelaje pot fi lntllnite, 
In aceste zile, cu miile pe ogoa
rele țării : președinți de coopera
tive. ingineri, brigadieri, șefi al 
secțiilor de mecanizare — oameni 
a căror prezență pe ogoare este 
absolut necesară pentru îndruma
rea și controlul lucrărilor — folo
sesc. pentru a se deplasa mai re
pede pe terenuri inaccesibile ma
șinilor. mijlocul de transport tra
dițional. O șaretă cu un cal. un om 
ținând hățurile — iată o imagine 

^ntilnită des in aceste zile.

O intîlnim și la C.A.P. Fierbinți. 
Petruta Constantinescu, președinta 
cooperativei, își îndeamnă calul 
spre cimp, acolo unde nu mai pu
țin de 40 de tractoare lucrează 
grupate — unele la arat, altele la 
discuit, altele la semănat — diri
jate la fața locului, din zori pină 
noaptea tirziu. de inginerul-șef al 
cooperativei, Tănase Dobre. 40 de 
tractoare, o forță, nu ?

— Desigur, ne răspunde inimoa
sa președintă, dar noi nu sintem 
mulțumiți. Pentru că azi. pe ogoa-

La Sarajevo s-a Încheiat prima 
parte a celei de-a 32-a ediții a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă. Comentatorii sportivi ai agen
țiilor internaționale de presă apre
ciază că in turneele pentru stabili
rea clasamentelor de la 1 la 4, atît 
la masculin cit și la feminin, între
cerile s-au ridicat la un înalt nivel 
tehnic, nelipsind marile surprize. In 
ultimul meci decisiv, echipa Sue
diei (in frunte cu Stellan Bengtsson) 
a învins cu scorul de 5—3 echipa 
Japoniei, reușind să întrerupă su
premația echipelor din Asia, care 
deținuseră — fără întrerupere, timp 
de 19 ani — acest trofeu. Bengtsson 
a jucat pur și simplu excepțional, 
aducind trei puncte echipei sale. El 
a intrecut cu 2—1 pe Tasaka și pe 
Takashima și cu 2—0 pe Kono. Ce
lelalte două puncte ale suedezilor 
au fost realizate de Johansson și 
Persson. Clasamentul final al „Cu-

pel Swaythling" : 1 — Suedia ; 2 — 
R. P. Chineză ; 3 — Japonia ; 4 — 
U.R S.S. ; 5 — Cehoslovacia ; 6 — 
Iugoslavia ; 7 — Ungaria ; 8 — Co
reea de sud ; 9 — R. F. Germania ; 
10 — Anglia.

„Cupa CorbiUon" a revenit la &- 
ceasta ediție echipei feminine a 
Coreei de sud, care a învins In 
meciul decisiv cu 3—1 echipa Japo
niei, fosta deținătoare a trofeului. 
Cea mai bună jucătoare a echipei 
învingătoare a fost Lee Ailesa (in" 
virstă de 18 ani), care In cursul 
competițiilor n-a pierdut nici o par
tidă. Clasamentul final : 1 — Coreea 
de sud ; 2 — R. P. Chineză ; 3 — 
Japonia ; 4 — Ungaria ; 5 —
U.R.S.S. ; 6 — România ; 7 — R. F. 
Germania : 3 — Cehoslovacia ; 9 — 
Suedia ; 10 — Anglia.

Ieri a fost zl de repaus, campio
natele reluindu-6e astăzi cu probe
le individuale.

• AUTOMOBILISM. — Concursul 
internațional de automoblJism des
fășurat pe circuitul de la Silver
stone (Anglia) a fost clștigat de cu
noscutului campion scoțian Jackie 
Stewart învingătorul a ooncurat. pe 
o mașină ,.Tyrell Ford", parcurgind 
188 km in 52’53”2 10 (medie orară 
— 213.750 km). Campionul mondial 
al piloț ilor de formula I. brazilianul 

~......................  aEmerson Fittipaldi („Lotus"), 
abandonat incă din primul tur.

• GIMNASTICA. — Concursul
minin din cadrul _
gimnastică „Riga-73" a fost clștigat 
de Tatiana Scegolkova (U.R.S.S.) cu 
37.95 puncte la individual compus. 
Ileana Coman (România) a ocupat 
locul 15 cu 35.95 puncte.

• TENIS. — Turneul international
de la Houston a fost ciștigat de 
australianul Ken Rosewall (3—G. 
6—2, 7—5 cu compatriotul său Fred 
Stolle). ..........................
perechii __ ___ _r,___ „
(S.U.A.), Învingătoare cu 7—5. 6—5 
in fața americanilor Ashe—Tanner.

fes ti val ului
ie
de

Proba de dublu a revenit 
Okker (Olanda)—Riessen

După cum s-a anunțat, I* București se desfășoară în aceste zile 
dezbaterile la masa rotundă pe teme economice organizată de Aso
ciația „Business International". La solicitarea „Scinteli", dl. DUDLEY 
W. PINKS, director general al Programului regional european al Aso
ciației „Business International", a avut amabilitatea să răspundă la 
cîteva întrebări privind semnificația acestei manifestări.

— V-am ruga, pentru început, td 
faceți o scurtă prezentare a Asocia
ției, a scopurilor și activității sale.

— Aș vrea să precizez, mal înlii, 
că „Business International" nu este o 
societate de afaceri sau ocupată di
rect în sfera comerțului. Numele pe 
care îl poartă subliniază rolul ei In 
promovarea comerțului și cooperării 
internaționale, ca o asociație specia
lizată, cu caracter informațional, des
tinată să furnizeze consultații și asis
tență diverselor companii și firme in 
derularea operațiunilor lor curente șl 
de perspectivă. Ea cuprinde circa 
130 de mari firme internaționale din 
Statele Unite. Europa și Japonia, 
care dispun de sute de obiective e- 
conomice, industriale, tehnice, știin
țifice. comerciale și de altă natură, 
situate In diverse părți ale globului.

In cursul celor aproape două de
cenii de existență, „Business Interna
tional" și-a creat un adevărat sistem 
global, specializat In vehicularea in
formațiilor externe, care se bazează 
pe organizarea unei intense activități 
de cercetare, a unor mese rotunde, 
schimburi de opinii și editarea a nu
meroase publicații de specialitate.

Funcționlnd pe baza activității a 
numeroși experți și specialiști, aso
ciația reprezintă, ca să spunem așa, 
un „creier de informații" al com
paniilor componente.

Activitatea noastră intră lntr-o 
sferă largă de probleme, care țin de 
ceea ce, In limbaj modern, numim 
„management". Pe de o parte, 
avem sarcina să oferim membri
lor asociației noastre — despre care 
avem In vedere că sint, In proporție 
de 95 la sută, societăți productive — 
materiale documentare asupra posi
bilităților de investiții, condițiilor de 
producție, finanțare, tehnologie, in
formații legate de probleme juridica
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cinema
• Program de desene animate
pentru copil — 9,45; Program de 
vacanță (basme) — 11.30; 13,30;
15.30, Dimineți de război — 17,30; 
20 : DOINA.
• Pe aripile viatului i SALA 
PALATULUI — 15 (seria de bi
lete — 4523), 19,45, (seria de bi
lete — 4524), PATRIA — 10; 14,30; 
19.15.
• Tecumseh : BUCUREȘTI —
9,30: 11: 13.30: 16; 18.30; 21.
• Trăind In libertate : CAPITOL
— 9,30; 11.45; 14; 16,15; 18.30; 20.45.
• Tara sălbatică : FAVORIT — 
9.15; 11.30: 12,45; 16;
FEROVIAR — 8.45; II
18.X*: 20,45. SCALA
13.30; 16: 18.30; 21.
• Cu mlinile curate : BUZFSTI
— 15,30; 18: 20.15.
a Săgeata căpitanului Ion : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 18: 20.15.
• NJcl un moment de plictiseală:
LUCEAFĂRUL — 8.45; 11; 13.30;
16; 18.30; 21, MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15: 20.30. FESTIVAL
— P..45; 11.15; 13.30; 16: 18.30: 21.
• Săptâmlna nebunilor : DACIA
— 9: 11.15: 13.30; 16; 18.15; 20.30.
a Atentatul : EXCELSIOR — 9.30; 
12.30; 15.30; 18; 20.30. MELODIA
— 8.45; 11; 13.30; 16: 18.30: 20.45.
• Colț alb : TIMPURI NOI — 
9—20,15 In continuare.

>.3«, 
16; 
ii;

Copilul sălbatic : GRIVITA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Zestrea : PACEA — 15.45; 18; 
20.15.
• Adio, arme : : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15.30; 19,
RAHOVA — 15.30; 19.
• Neantul Șoimâreștllor : CEN
TRAL — 10; 13; 16,15; 19,30.
• Răscoala : LUMINA — fi; 11,15; 
13.30: 16; 18.30.
• Vocea apel : LUMINA — 20.45.
• Ocolul pâmlntulul in 80 de zile
(ambele serii) — 10; 13, Extrava
gantul Mr. Deeds — 16.30. O lec
ție de dragoste — 18.30. A șaptea 
pecete - 20,30 : CINEMATECA
(saîa Union).
• Lupul marilor ; Răzbunarea : 
FLOREASCA — 15.30; 19. VTTAN
— 15.30; 19.
• Organizația : BUCEGI — 15,30; 
13; 20,30, GIULEȘTI — 15.30; 18; 
20,30.
• Iakov Bogomolov ; POPULAR
— 15.30: 18; 20,15.
• Domnului profesor, cu dragos
te : UNIREA - 15.30; 18: 20,15.
• Fata care vinde flori : MOȘI
LOR — 10; 15,30; 18; 20.30. VOLGA
— 9.30; 12,15; 15; 18; 20.45.
• Cowboy; GLORIA — 8.30: 11; 
13.30; 16; 18.30; 21. AURORA — 9: 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.1S. TOMIS
— 9: 11.15; 13,30: 15.45; 18.15; 20.30.
• Clovnii : VIITORUL — 16;
18; 20.
• In umbra violențe! : LIRA — 
l‘.30; 18.
a Colier pentru iubita mea : 
LIRA — 20.15.

• Seceră vintul sălbatic : ARTA
— 15.30; 18.
• Ucideți oala neagră : ARTA —
20.15.
• Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte : COSMOS — 15,30; 18;
20.15.
• Marea evadare : COTROCENI
— 15.30; 19.
• Drum In penumbră : PRO
GRESUL — 15,30: 18; 20.15.
• Astă-seară dansăm tn familie : 
MIORIȚA — 10; 12,30.
a Alfred ce) Mare : MIORIȚA — 
15: 17,30; 20,15. FLAMURA — 16; 
18,15; 20.30.
• Bamby : FLAMURA — 9; 11.15; 
13.30.
a Haiducii : MUNCA — 16: 18; 20. 
a Drumul spre Vest : FEREN
TARI — 15.30; 18: 20.15.

teatre
• Filarmonica de 6tat „George 
Enescu" (ia Sala mică a Palatu
lui) : în cadru) ciclului Schubert- 
Brahms — recital de lieduri sus
ținut de Emilia Petrescu, la plan 
— Marta Joja — 20.
• Conservatorul de muzică ,,Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes
cu) : Recita) instrumental susținut 
de Radu Iacovescu — vioară. Lu
cia Petrescu — violă, Petru A- 
goșton — vioară — 20.

a Opera Români : Boema — 19. 
a Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19.30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Oameni ?l 
Îoarecl — 20, (sala Studio) : Cui 
-e frică de Virginia Woolf? — '
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Joc de pisici — 
(sala din str. Alex. Sahla) : 
lentln și Valentina — 20.
a Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19.30.
a Teatrul Gluleștl : Comedie eu 
olteni — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 10. Comoara din 
Insula piraților — 16.
a Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tfi- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Jos pălăria 1 — 19.30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Doctor fără voie 
— 19,30.
a Ansamblul artistic „Ransodia 
română" : La porțile dorului 
— 17.

t v
PROGRAMUL I

20. 
Bu- 
Mă-

20, 
Va-

9,00 Curs de limbă engleză. Lec
ția a 48-a. Prezintă prof, 
unlv. Dumitru Chițoran.

9,30 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi.

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Prim-plan : Niculai S. Ntcu- 

lai. Erou al Muncii Socialis
te, președintele C.A.P. Însu
răței, județul Brăila.

10,35 Film serial : „Umbrele dis
par !n plină zi". Producție 
a studiourilor de televiziune 
sovietice. Scenariul : A. Iva
nov șl A. Vitei. Regla : V. 
Krannopolski, V. Uscov. Dis
tribuția : Petr Veliaminov,
Ludmila Davidova, Alexan
dra Zavialova, Serghei Ia
kovlev, Ghenadil Karolkov. 
Episodul I.

11,55 La ordinea zilei. Azi. judo- 
țul Suceava.

12.10 Revista literar-artlstică 
13.05 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă germană. 

Lecția a 48-a.
ÎS,oo Telex.
18.05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 întrebări și răspunsuri. 8« 

va răspunde la Întrebări pe 
temele : a Rolul si funcțiile 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale 
a României, q Acordul glo
bal în sistemul retribuției 
muncii.

18.40 Pe-un picior de plai.
19,00 Timp șl anotimp In agricul

tură.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal, a Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 cintecul săptămlnil : „Mln- 
dru sint de țara mea“ de 
Noru Demetrlad. pe versuri 
de Ovidiu Dumitru. Inter
pretează Norina Alexiu.

20,05 Teleobiectiv.
80,25 Telecinemateoa. „Filme mari 

— genuri cinematografice di
ferite". Comedia muzicală 
„Blonda veselă". Cu Fred 
Astaire șl Ginger Rogers. 
Regia Mark Sandrich.

IS.15 24 de ore. « România In 
lume.

12,50 Stadion — emisiune de re
portaje, anchete, opinii din 
lumea sportului.

PROGRAMUL, n

TV. 20,00 o viață pentru o Idee : Grl- 
gore Antipa — film de mon
taj.

20.30 Program de circ,
30,40 Agenda.
20.50 Portativ *73.
21.30 Bucureștiul necunoscut. Mu

zeul „Gh. Tattarescu". Evo
care de Maria Preduț șt Tl- 
beriu Mocanu.

31.50 Mult mt-e dragfl primăvara 
— program de clntece popu
lare.

23,10 Roman foileton : „Clntec la 
apusul soarelui" — după ro
manul lui Lewis Gibbon. 
Dramatizare de BU1 Craing. 
Cu : Andrew Kelr. Vivien 
Hellbron, James Grant, Paul 
Young. Anne Kristen. Epi
sodul III — „Brazde".

și de piață, marketing, regim vamal 
ș.a.m.d. Pe de altă parte, activitatea 
noastră cuprinde organizarea unui 
dialog cu guvernele țârilor interesate 
sau diverse organisme internaționale, 
In vederea identificării căilor și mij
loacelor adecvate promovării unei 
cooperări pe baze reciproc avanta
joase.

— In ne cadru se înscrie organi
zarea mesei rotunde de la Bucu
rești și care sint obiectivele aces
tei acțiuni ?

— Pină, In prezent, „Business In
ternational" a organizat peste 40 de 
mese rotunde In diverse țări ale 
lumii, desfășurate sub patronajul sau 
cu participarea șefilor de stat sau 
prim-miniștri, a membrilor guverne
lor șl altor persoane oficiale. In ul
timii ani, asemenea manifestări au 
avut loc fi in Iugoslavia, Ungaria, 
U.R.S.S.. Polonia. Considerăm că 
deosebirile de sisteme social-econo- 
mice și concepții politice nu trebuie 
să constituie o frînă In calea circui
tului mondial de valori materiale șl 
spirituale. Viața demonstrează că în
țelegerea și destinderea internațio
nală favorizează dezvoltarea comer
țului și colaborării economice, șl 
invers. Promovarea schimburilor cu 
țările socialiste este nu numai de 
dorit, dar se șl impune în mod 
obiectiv.

Masa rotundă de la București Î?1 
propune să contribuie, prin ample 
informări reciproce, la crearea șl 
consolidarea bazei unei cooperări a 
societăților și firmelor internaționale 
cu partenerul român în cele mai 
variate domenii — tehnologie, indus
trie, știință oomerț. investiții etc.

In același timp, trebuie să mărtu
risim că ne cunoaștem Încă prea pu
țin unii pe alții. Bunăoară, sint si
gur că există sute de produse ro
mânești vandabile pe piața america
nă, dar pentru aceasta trebuie cău
tate modalitățile eficiente pentru a 
le prezenta și a le impune atenției 
cllenților. In acest sens, ne revine 
rolul de a dovedi că, In materie de 
comerț și cooperare, statisticile viito
rului nu sint determinate de statisti
cile trecutului.

Nutrim convingerea că masa ro
tundă de la București — care se 
bucură de înaltul patronaj al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — va da 
startul unor ample acțiuni de coope
rare ale țării dv. cu membrii asocia
ției noastre.

— Cum apreciați, ca specialist tn 
probleme dc comerț ți cooperare, 
prezența României in circuitul e- 
conomic internațional ?

În primul rlnd, aș vrea >ă re
marc dorința și preocuparea susți
nută a României de a dezvolta re
lații economice cu toate țările lumii, 
pe baza principiilor dreptului inter
național, in folosul destinderii și în
țelegerii intre popoare. Vizitlnd de 
mai multe ori România, mi-am putut 
da seama că economia românească, 
comerțul țării dv. înregistrează pro
grese remarcabile. De aici și intere
sul crescind al partenerilor străini de 
a vinde in și a cumpăra din tara dv.

Nu aș putea insă să Închei fâră a 
aminti Impresia profundă pe care 
mi-a produs-o firea deschisă, sin
ceră a oamenilor pe care i-am lntil- 
nit in țara dv. Poporul român este 
harnic, optimist, de o ospitalitate 
inegalată.

Convorbire realizată de 
Viorel POPESCU



viața internațională
DESCHIDEREA LUCRĂRILOR COMISIEI MIXTE

GUVERNAMENTALE DE COLABORARE
încheierea sesiunii

COLOMAUSMULCI Șl APARTHEIDULUI
• Mesajul adresat participanților de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a fost difuzat ca document 

al conferinței

de șeful statului cambodgian Norodom Sianuk INTRE ROMÂNIA Șl GRECIA a R.P.D. Coreene

OSLO 10 (Agerpres). — In cadrul 
Conferinței internaționale pentru 
sprijinirea victimelor colonialismului 
și apartheidului in Africa australă, 
care se desfășoară la Oslo, s-a dat 
citire mesajului adresat particîpan|i- 
Inr dc tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Me
sajul, primit cu vie satisfacție de de
legați. a fost difuzat ca document al 
conferinței.

In continuarea lucrărilor, numeroși 
vorbitori au denunțat politica de a- 
partheid promovată de Republica 
Sud-Afrlcană si prezența portugheză 
în Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau. De pe această poziție au IuRt 
cuvintul reprezentanții comitetelor 
O.N.U. pentru decolonizare, apartheid 
și Namibia, Comitetului de Eliberare 
al O.U.A., precum și delegațiile miș
cărilor de eliberare din Africa. Aces
tea din urmă au adus, ln interven
țiile lor, un omagiu lui Amilcar Ca
brai, liderul Partidului African al In-

dependenței din Gulneea-Bissau șl 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
asasinat la începutul acestui an.

în cuvintul său. Oliver Tambo, 
președintele Congresului Național A- 
frican din Republica Sud-Africană, 
purtătorul de cuvint al celor nouă 
mișcări de eliberare, recunoscute 
de O.U.A., și-a exprimat spe
ranța că reuniunea de la Oslo va 
contribui la mobilizarea opiniei mon- 
d-ale în favoarea „lichidării comple
te a colonialismului și rasismului".

Participanțil au ales Biroul con
ferinței. prezidat de reprezentantul 
Norvegiei la Națiunile Unite.

Urmează ca experții prezenți la 
Oslo să se întrunească In cadrul a 
două comitete, Însărcinate cu exa
minarea mijloacelor de a acorda 
sprijin material și moral, precum și 
diplomatic și politic popoarelor vic
time ale colonialismului și aparthei
dului.

HANOI 10 (Corespondență de la 
Emil Georgescu). Aflat intr-o vizi
tă oficială in R. D. Vietnam. Noro
dom Sianuk. șeful statului cambod
gian. președintele Frontului Unit 
National al Cambodgiel. și prințesa 
Monique Sianuk au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președinte
le Consulului de Stat al României, 
si tovarășei Elena Ceausescu un me
sa i de prietenie si Înaltă prețuire, 
cele mal bune urări de sănătate, cal
de sentimente de gratitudine poporu
lui român pentru sprijinul acordat

COMUNICAT COMUN
La încheierea vizitei făcute 

de Nguyen Thi Blnh 
fn R. P. Mongolă

10 (Agerpres). — 
fost dat publicită- 
comun cu privire 
in R. P. Mongolă, 

de delegația

Programul noului guvern francez
PARIS 10 (Agerpres). — Primul 

ministru al Franței, Pierre Messmer, 
a prezentat, marți. Adunării Națio
nale, programul politic al guvernu
lui său.

Independența națională șl construi
rea unei Europe ea însăși indepen
dentă. destinderea și cooperarea cu 
țările socialiste europene — acestea 
sint principalele direcții ale politicii 
externe a noului guvern, transmite 
agenția France Presse.

Primul ministru a arătat, în același 
timp, câ Franța se declară ostilă ori
cărei politici de bloc și iși exprimă 
speranța că, ln curind, se va reuni 
conferința pentru securitate și coope
rare europeană.

Pe de altă parte, premierul 
Pierre Messmer a evocat cele

trei mari grupe de probleme 
care preocupă Franța și țările 
vest-europene — „instabilitatea sis
temului monetar internațional, di
ficultățile cooperării vest-europene, 
incertitudinile viitoarelor negocieri 
comerciale cu Statele Unite". El a 
reafirmat in context dorința Franței 
de a coopera cu popoarele care luptă 
pentru dezvoltarea lor economică și 
socială.

în ce privește politica internă, pro
gramul guvernamental este, după 
cum apreciază agenția France Presse, 
un catalog de măsuri sociale. Printre 
acestea figurează un plan de corec
tare a inegalităților, o politică vizînd 
ameliorarea condițiilor de viață și o 
serie de reforme cu caracter social.

ULAN BATOR 
La Ulan Bator a 
ții un comunicat 
la vizita efectuată ... 
între 3 și 9 aprilie, _  ___
Frontului Național de Eliberare și 
a Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud. condusă de Nguyen Thi Blnh. 
ministrul afacerilor externe. Comu
nicatul reafirmă sprijinul guvernului 
R. P. Mongole pentru declarația din 
1 aprilie a G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud și pentru de
clarația guvernului R. D. Vietnam 
din 30 martie, in care se cere gu
vernului S.U.A. șl administrației 
saigoneze să respecte cu strictețe 
prevederile Acordului de la Paris 
asupra Vietnamului șl ale protocoa
lelor anexe.

Dezvoltarea
comerțului exterior»

al U. R. S. S
ORIENTUL APROPIAT

• Incursiunea unor comandouri israeliene la Beirut • Guver- 
nul libanez a demisionat • ln Cipru, membrii unui comandou 
palestinean au atacat simultan locuința ambasadorului isra

elian $1 un
BEIRUT 10 (Agerpres). — Un co

municat al Ministerului Libanez al 
Apărării, reluat de agențiile Reuter 
r France Presse. anunță că mai 
multe grupuri înarmate israeliene. 
care au venit la bordul unor mașini 
civile cu numere libaneze, au atacat, 
in cursul nopții de luni SDre marți, 
diferite puncte ale orașului Beirut 
și au dLnamitat mai multe case. Unii 
dintre membrii grupurilor israeliene 
erau imbrăcați ln haine civile, iar 
alții purtau ținută de comando. O- 
ficiaL la Beirut — relatează agenția 
M.E.N. — s-a anunțat că. tn cursul 
schimburilor de focuri care au avut 
loc. au fost uciși patru cetățeni li
banezi și alți 29 răniți. Surse ale re
zistenței pales tinene informează că 
au fost, totodată, uciși mai mul ți 
palestineni afla ți în Liban, printre 
care Kamal Nasser, purtătorul de 
cuvint al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.L.P.). Mohamed 
Youssef Al Naggar. șef al Departa
mentului Politic al O.L.P.. și Kamal 
Adxvan, lider al organizației „El 
Fatah".

Concomitent cu atacul de la Bei
rut. precizează comunicatul, elemen
te Înarmate Israeliene au dinamitat 
două clădiri situate la intrarea de 
nord a orașului Sal da. care serveau 
dreot garaj pentru repararea ma
șinilor.

avion „El AI'

★
TEL AVTV 10 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint militar de la 
Tel Aviv a declarat că mai multe 
unități israeliene. transportate pe 
mare, sub acoperire aeriană, au a- 
tacat. ln cursul nopții de luni SDre 
marți, baze palestinene din capi-

tala libaneză. Beirut, șl din orașul- 
port Saida — anunță agențiile 
Reuter și France Presse. El a men
ționat că obiectivele acestor atacuri 
au fost un cartier general al organi
zației „Al Fatah", din sudul capita
lei libaneze, un cartier central al 
Frontului Popular pentru Eliberarea 
Palestinei, mai multe depozite din 
Beirut, cu arme si muniții ale or
ganizațiilor ..A] Fatah" si „Septem
brie negru" și un garai din orașul 
Saida, unde erau reparate mașinile 
comandourilor din sudul Libanului. 
Potrivit agențiilor de Dresă, coman
dourile israeliene au atacat, la Bei
rut. mai multe domicilii anarținînd 
unor membri al organizației „Al 
Fatah". Patru israelieni au fost 
răniți în cursul raidurilor.

★
BEIRUT 10 (Agerpres). — Primul 

ministru al Libanului, Saeb Salam, 
a prezentat marți președintelui Su
leiman Frangieh demisia cabinetu
lui său — a anunțat ministrul ‘ 
formațiilor. Khatchik Babikian 
relatează agențiile United Press 
temational și France Presse.

★
NICOSIA 10 (Agerpres). — Un 

municat oficial publicat la Nicosia 
anunță că membrii unui comandou 
palestinean au efectuat atacuri si
multane, marți, asupra locuinței am
basadorului Israelului în Cipru șl 
asupra unui avion al liniilor aeriene 
israeliene „El Al“. aflat pe aeropor
tul din Nicosia.

Președintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, a dat publicității o decla
rație Ln care condamnă aceste aten
tate.

in-
In-

co-

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Co
merțul exterior al Uniunii Sovieti
ce s-a ridicat. în 1972. la suma de 
26 miliarde ruble. inregistrind o 
creștere de 10 la sută fată de anul 
precedent, a arătat, intr-o convorbi
re cu corespondentul ziarului ..Iz
vestia". Mihail Kuzmin, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
U.R.S.S.

S-au extins considerabil relațiile 
comercial-eoonomice ale Uniunii So
vietice cu țările socialiste, cărora le 
revine o pondere de 65 la sută în 
comerțul exterior sovietic, a subli
niat M. Kuzmin. S-au activizat sen
sibil comerțul și cooperarea econo
mică a U.R.S.S. cu statele din Eu
ropa occidentală. Astfel. în ultimii 8 
ani. a menționat el. schimburile de 
mărfuri cu aceste țări au crescut 
de peste două ori. Pe Drimul loc în 
rindul partenerilor comerciali, ai 
U.R.S.S. din țările vest-euroDene se 
situează R. F. Germania. A crescut, 
totodată. în ritm accelerat, comerțul 
cu Franța șl cu Finlanda. Mihail 
Kuzmin a evidențiat, de asemenea, 
dinamismul relațiilor comerciale cu 
țările în curs de dezvoltare din 
Asia. Africa și America Latină. 
Există premise pentru lărgirea 
schimburilor de mărfuri cu Japonia. 
Pentru prima oară ln ultimii ani. 
schimburile comerciale ale Uniunii 
Sovietice cu S.U.A. au depășit suma 
de 500 milioane ruble. Firește că 
nu este o barieră de netrecut pen
tru state atît de puternice sub ra
port economic cum sint U.R.S.S. șl 
S.U.A.. a declarat Mihail Kuzmin. 
Relațiile noastre comercial-economi- 
ce au perspective largi, deși nu tre
cem cu vederea existenta unor di
ficultăți.

M. Kuzmin a arătat că se preve
de ca, în perioada 1971—1975. comer
țul exterior al U.R.S.S. să crească 
cu 33—35 la sută.

Optimism la G.A.T.T. asupra
comerțului internațional

După cum s-a anunțat, la «ediul 
din Geneva al Acordului genera] de 
tarife și comerț (G.A.T.T.) a fost di
fuzată zilele acestea o broșură con
sacrată activităților desfășurate in 
cadrul G.A.T.T. în cursul anului 
1972. Lucrarea., editată de secreta
riatul G.A.T.T.. apreciază că anul 
care a trecut e-a dovedit fructuos 
pentru comerțul internațional, in 
ce privește intensificarea schimbu
rilor comerciale intre diferite state 
ale lumii. „In 1972, relațiile comer
ciale internaționale au fost marca
te de un șir de evenimente încu
rajatoare", se arată ln document. 
■ jb!inlindu-se eforturile depuse in 
vederea lărgirii schimburilor și a 
înlăturării greutăților care se mani
festă în comerțul internațional. 
„Un fapt Important — se mențio
nează in lucrare — ii constituie 
voința demonstrată de diferite state 
de a acționa in cadrul G.A.T.T. in 
vederea extinderii in continuare a 
piețelor mondiale". In acest sens. 
f°cretariatul G.A.T.T. remarcă ..in
tensificarea lucrărilor de pregătire 
a negocierilor multilaterale care ur
mează să se angajeze sub auspiciile 
G A.T.T. în cea de-a doua jumătate 
a acestui an". Documentul apreciază 
câ aceste negocieri „ar putea avea 
un efect însemnat asupra relațiilor 
economice și politice, atît în țările

dezvoltate, cit șl între acestea șl ță
rile in curs de dezvoltare".

Relevind importanța negocierilor 
și manifestînd încredere In ce pri
vește evoluția lor viitoare, secreta
riatul G.A.T.T. atjage. totodată, a- 
tenția asupra faptului că ..perspec
tiva deschisă de angajarea unor ne
gocieri multilaterale nu Înseamnă

CORESPONDENTA 
DIN GENEVA

dispariția automată a fricțiunilor și 
tendințelor protecționiste manifesta
te in ultimii cinci ani : in realitate, 
acestea există".

Autorii raportului subliniază că, 
așa cum s-a dovedit, cel mai potri
vit mijloc de înlăturare a barierelor 
și restricțiilor existente, de soluțio
nare a problemelor care frinează 
dezvoltarea cooperării economice șl 
a schimburilor comerciale între sta
te îl constituie angajarea de nego
cieri cu participarea tuturoț țărilor 
interesate. în acest sens, un rol par
ticular este atribuit reuniunii la nivel 
ministerial a țărilor membre ale 
G.A.T.T. — proiectată pentru luna

«eptembrie în capitala Japoniei — 
și care urmează gă facă un tur de 
orizont asupra modului de desfășu
rare a negocierilor pină la acea 
dată, să instituie un comitet pentru 
negocieri comerciale și să stabileas
că direcțiile principale de orientare 
a discuțiilor.

Manifestlndu-șl «atlsfacția pentru 
faptul că „o largă comuniune de 
vederi a putut fi realizată asupra 
obiectivelor generale ale viitoarelor 
negocieri multilaterale în ce priveș
te problemele țărilor în curs de 
dezvoltare". secretariatul G.A.T.T. 
apreciază, ca un factor pozitiv, 
„participarea activă a acestor țări 
la pregătirea negocierilor".

în ansamblu, analizînd rapor
tul anual al G.A.T.T.. observatorii 
de presă de aici notează ..optimis
mul moderat" manifestat in legătu
ră cu perspectivele viitoarelor nego
cieri multilaterale In domeniul înlă- 

• turăril restricțiilor din comerțul in
ternațional — perspective care se 
vor putea transforma în realitate 
dacă particlpanții vor manifesta vo
ința de a face progrese concrete pe 
calea eliberării schimburilor dintre 
state dc aluviunile de ordin politic 
și economic acumulate de-a lungul 
anilor.

Comellu VLAD

cauzei drepte a poporului khmer în 
lupta sa contra intervenției străine, 
pentru libertate și Independentă na
țională. De asemenea, prințul Noro
dom Sianuk a evocat vizita pe care 
a făcut-o in România. puternicele 
impresii din timpul intllnirilor și 
convorbirilor cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Mesajul a fost transmis 
cu prilejul unul prinz. oferit de șe- 

a
în

ful statului cambodgian, la care 
participat ambasadorul 
R. D. Vietnam. Tudor

României 
Zamfira.

ATENA 10 — (Corespondență de la 
Ion Badea). Marți a sosit la Atena 
tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, care conduce de
legația țării noastre la lucrările se
siunii Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare româno-elene.

In intîmpinarea oaspetelui român 
au venit Nikolaos Makarezos, vlce- 
premlcr al guvernului grec, Nikolaos 
Efessios, ministru al economiei na
ționale, Constantin Mihalopoulos,

subsecretar la M.A.E. grec. Erau, de 
asemenea, prezenți Francisc Păcu- 
rariu, ambasadorul României la Ate
na, și Aristote Phrydas, ambasa
dorul Greciei la București.

în cursul după-amiezii de marți, Ia 
sediul Ministerului Afacerilor Exter
ne din Atena', a avut loc deschiderea 
lucrărilor Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare intre România 
și Grecia. Lucrările sesiunii vor con
tinua tn zilele următoare pe subco
misii și grupuri de lucru.

întrevederi 
ambasadorului

ale
roman

la Moscova
in R. S. S. Bielorusă

MOSCOVA 10 — (Corespondență 
de la L. Duță) : Ambasadorul Ro
mâniei in Uniunea Sovietică, Gheor- 

Badrus, care face o vizită ln 
Bielorusă, a avut o întreve

dere cu A. N. Axionov, membru al 
Biroului, secretar al C.C. al P.C. din 
Bielorusia, cu care a purtat convor
biri, desfășurate intr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Totodată, el a avut întrevederi cu 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Bieloruse, F. A. 
Șurgano, și cu T. I. Kiseliov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al re
publicii

Congresul P. S. D. din R. F. G
HANOVRA 10 (Agerpres). — Con

gresul federal ordinar al Partidului 
Social-Democrat al cancelarului 
Willy Brandt s-a deschis, marți după- 
amiază, la Hanovra, in prezența a 
435 delegați, reprezentanți al celor 
aproximativ 970 000 membri al P.S.D. 
Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
vicepreședintele partidului, Helmut 
Schmidt.

Acesta este primul Congres al 
P.S.D. după victoria obținută In ale
gerile din 19 noiembrie 1972, alături 
de P.L.D.

Dezbaterile, care vor dura pină 
sîmbătă, vor ti ooncentrate asupra 
elaborării „programului de perspec
tivă pină tn 1985". Programul, care 
va orienta politica Partidului Social- 
Democrat in deceniul următor, ur
mează a fi stabilit prin analizarea 
a 275 proiecte de rezoluție, selectate 
din cele 969 prezentate de federații-

le regionale fi secțiunile locale ale 
partidului.

De asemenea, congresul va proce
da la alegerea noului comitet de 
conducere al Partidului Social-De
mocrat.

PHENIAN 10 (Agerpres). — Marți 
au luat sfirșit lucrările sesiunii 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene. Kim Gyon Ryon, ministrul 
de finanțe, a prezentat un raport 
asupra rezultatelor Îndeplinirii bu
getului de stat pe anul 1972 și asu
pra bugetului de stat pe anul 1973. 
Raportorul a arătat că, ln urma po
liticii bugetare aplicate ln anul
1972, economia țării s-a dezvoltat și 
«-a Întărit în mod considerabil. Ra
portorul a precizat că, in anul
1973, R.P.D. Coreeană alocă pentru 
apărarea națională o proporție mal 
redusă din cheltuielile bugetare, in 
comparație cu anul trecut, reflectlnd 
prin aceasta eforturile active ale 
Partidului Muncii din Coreea și ale 
guvernului de a grăbi reunlficarea 
independentă șl pașnică a țării. Tot
odată. bugetul pe 1973 prevede o 
creștere de 20 la sută a cheltuieli
lor pentru satisfacerea necesităților 
cu caracter social-cultural.

Adunarea Populară Supremă a 
adoptat apoi Legea cu privire la 
introducerea lnvățămlntului obliga
toriu cu durata de 10 ani, care Re
cede cursurile liceale, precum ri a 
lnvățămlntului preșcolar obligatoriu 
cu durata de un an.

Demisia
guvernului turc

ANKARA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei. Fahri Korutllrk. a 
acceptat marți demisia guvernului 
premierului Ferit Melen, prezentată 
la 7 aprilie, s-a anunțat oficial la 
Ankara. Președintele a cerut premie
rului Melen să rămină in funcție 
pină la desemnarea unui nou prim- 
ministru.

a

agențiile de presă transmit:
Convorbiri chino—ira-

n!6SlG. Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
ministrul comerțului exterior. Pai 
Sian-kuo, și alte persoane oficiale 
chineze au avut, la Pekin, o între
vedere cu membrii delegației eco
nomice iraniene conduse de Hushan 
Ansari, ministrul economiei. între 
premierul Ciu En-lai și conducăto
rul delegației' iraniene a avut loc o 
convorbire prietenească, informează 
agenția China Nouă.

Comunicat , japono-ungcr. 
Convorbirea primului ministru, Ka- 
kuei Tanaka, și ministrului de ex
terne, Masayoshi Ohira, cu ministrul 
de externe al R. P. Ungare, Janos 
Peter, a relevat potrivit comunica
tului comun publicat la Tokio, do
rința părților de a depune eforturi 
in vederea stringerii legăturilor in 
diverse domenii, a extinderii rela
țiilor economice. In numele guver
nului ungar — arată comunicatul — 
Janos Peter i-a invitat pe premierul 
Kakuei Tanaka și pe ministrul de 
externe, Masayoshi Ohira, să tacă o 
vizită în R.P. Ungară. Data vizitei 
va fi stabilită ulterior.

Convorbiri economice 
poîono-olandeze. Var- 

șovia a sosit o delegație economică 
olandeză, condusă de Van-den-Barg, 
președintele Consiliului olandez pen
tru promovarea comerțului. Oamenii 
de afaceri olandezi vor avea, în Po
lonia, convorbiri cu reprezentanți al 
comerțului exterior și departamen
telor economice, relatează agenția 
P.A.P., care precizează că ambele 
părți sint interesate in dezvoltarea 
cooperării industriale și colaborării 
tehnico-științifice.

Delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din

Românin condusă de Gheorgha 
Stuparu, vicepreședinte al Consiliu
lui General al U.G.S.R., care face o 
vizită în Anglia, Ia invitația Congre
sului sindicatelor britanice, s-a întîl- 
nit luni după amiază cu deputați, 
membri ai Partidului laburist 
și cu reprezentanți ai sindicatelor. 
In cursul zilei de marți, delegația 
sindicală română a vizitat primăria 
londoneză și a avut convorbiri cu 
conducerea Sindicatului muncitorilor 
de la căile ferate și 
Consiliului general 
sindicatelor britanice.

cu membrii 
al Congresului

(Corespondență
Capitala

PRAGA 10 — . 
de la C. Prisăcaru). .
Cehoslovaciei găzduiește, ince- 
pind de luni, o expoziție de ta
piserie, sculptură in lemn și 
ceramică românească, cuprln- 
zind lucrări semnate de aproa
pe 50 de tineri artiști români. 
La vernisaj au fost prezenți 
Josef Svagera, adjunct al mi
nistrului culturii al R.S. Cehe, 
reprezentanți ai vieții cultu- 
ral-artistice din Praga, mem
bri ai corpului diplomatic, zia
riști cehoslovaci și corespon
denți străini. A fost de față 
Teodor Haș, ambasadorul Ro
mâniei la Praga.

flbu Soyeed Choudhury, 
reales președinte al Republicii Popu
lare Bangladesh, a depus, marți, ju- 
rămintul în funcția de șef al sta
tului.

Ministrul nigerian al pe
trolului și minelor, shettim. 
Aii Monguno, a sosit la Cairo, in
tr-o vizită oficială de cinci zile, 
consacrată examinării posibilități
lor existente in vederea extinderii 
cooperării reciproc avantajoase în
tre Nigeria și Republica Arabă 
Egipt.

Lucrările Adunării sindi
cale mondiale, o^anizat. <un 
inițiativa Centralei unice a oameni
lor muncii (C.U.T.), au Început la 
Santiago de Chile. Reuniunea a fost 
convocată pentru a exprima solida
ritatea cu guvernul șl poporul Repu
blicii Chile în fața acțiunii mono
polurilor. Participă delegați ai sin
dicatelor din aproximativ 70 de țări. 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România este reprezentată printr-o 
delegație condusă de Petre Despot, 
membru
U.G.S.R. în prima zi a lucrărilor a 
luat cuvintul președintele'Allende.

RAWALPINDI 10 (Agerpres). — 
Adunarea Națională a Pakistanului 
a adoptat marți, cu 125 de voturi 
contra trei abțineri, noua constituție 
a țării — relatează agențiile Asso
ciated Press, Reuter și France Presse. 
Noua lege supremă a Pakistanu
lui, care a fost adoptată pe baza 
unui vot popular, prevede instaura
rea unui sistem federal cu un re
gim parlamentar bicameral, precum 
și recunoașterea autonomiei provin
ciale. Totodată, ea garantează drep
turile fundamentale ale cetățenilor, 
tar pe plan economic vizează elimi
narea inegalităților și o distribuire 
echitabilă a bogățiilor țării.

Luind cuvîntul Ia Încheierea dez
baterilor din cadrul Adunării Națio
nale, președintele Zulfikar Aii Bhuto 
a subliniat importanța noii con
stituții pentru mersul înainte al Pa
kistanului.

In comitetul executiv al

Tratativele S.fl.L.T.
Geneva a avut loc, marți, o nouă 
întilnire Intre delegațiile sovietică 
și americană care poartă convorbiri 
în problema limitării armamentelor 
strategice.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Pro
fesorul Ephraim Katzir a fost ales, 
marți, de parlamentul israelian 
(Knesset), cu 66 de voturi pentru, 41 
împotrivă șl mai multe buletine albe, 
în funcția de președinte al țării pe 
următorii cinci ani. Noul președinte 
va depune jurămintul la 23 mai, Ln- 
locuindu-1 pe Zalman Shazar, în 
virstă de 84 de ani, care s-a aflat la 
conducerea statului timp de două 
mandate.

Ephraim Katzir a fost propus pen
tru funcția de președinte da 
M.A.P.A.I., principalul partid de gu- 
vernămint.

latino-americane

RĂBUFNIRI ALE

jurul a

tn
ale

men- 
zero

★ 
dimineață,

IERNII

Furtuni puternice s-au abătut, recent, asupra unor regiuni din R. F. Ger
mania, provocind victime șl serioase pagube materiale. în imagine : un tren 

răsturnat în apropierea orașului Miinster

în vestul continen
tului european, în 
mod paradoxal pentru 
acest sezon calendaris
tic, iarna continuă să 
se 
în 
ale Franței __ r
tura a scăzut la 
grade. Averse 
ploaie șl ninsori 
fost semnalate în mai 
multe regiuni din zona 
muntoasă din Franța. 
Deși numai cu cîteva 
zile înainte în Spa
nia termometrul ară
ta 30 de grade, el a 

să Indice 8 
valul de frig

manifeste. Astfel, 
numeroase orașe 

tempera
zero 

de 
au

fiind și aici însoțit de 
ninsori și ploi. In ma
rea Britanie, mai ales 
în regiunile centrale 
ale țării, stratul de 
zăpadă a atins trei
zeci de centimetri, iar 
temperatura se 
ține în 
grade.

Marți 
regiunile vestice 
Ungariei s-a produs o 
puternică furtună de 
nisip, care spre prinz 
a ajuns pină la Buda
pesta, anunță agenția 
M.T.I. Vîntul a atins 
viteza de 104 kilometri

pe oră, iar tempera
tura a scăzut brusc 
pină la 6 grade. Norii 
de nisip s-au înălțat 
pină la 40—50 metri 
deasupra solului.

Pe de altă parte, 
agenția A.D.N. rela
tează că în regiunea 
Suhl, din R.D. Ger
mană, a izbucnit, marți 
dimineață, o puterni
că furtună. Au fost 
avariate cabluri de 
transmisie a curentu
lui electric, iar pomii 
doborîți de vlnt au 
împiedicat, pe alocuri, 
circulația.

„America Latină tre
ce printr-o nouă etapă 
a dezvoltării sale, eta
pă in care încep să se 
afirme tot mai mult in
dependența economică 
și suveranitatea națio
nală". Cu aceste cu
vinte deschidea preșe
dintele Ecuadorului, 
Guillermo Rodriguez 
Lara, lucrările celei 
de-a doua reuniuni 
consultative a miniș
trilor energiei electri
ce și petrolului din 21 
de țări latino-america
ne, reuniune desfășu
rată intre 2 și 6 apri
lie la Quito.

Dincolo de aspectele 
tehnice abordate, lntil- 
nirea din capitala E- 
cuadorului a atras a- 
tenția prin semnifica
ția sa politică deose
bită. Pentru prima 
dată la lucrările aces
tei reuniuni au luat 
parte reprezentanții 
Republicii Cuba, ceea 
ce constituie o nouă 
expresie a eșecului po
liticii de izolare a pri
mului stat socialist 
din America Latină, 
politică Întreținută ani 
in șir de S.U.A. în ca
drul Organizației Sta
telor Americane. Pe 
de altă parte, agenții
le de presă remarcă 
spiritul constructiv al 
dezbaterilor, afirmarea 
plenară a năzuinței 
către dezvoltarea eco
nomică de sine stătă
toare a tuturor state
lor din această zonă. 
Este edificator in acest 
sens faptul că toți de
legații s-au pronunțat 
in spiritul apărării re
surselor naționale, al 
afirmării suveranității 
șl independenței în 
toate sectoarele vieții 
economice și politice 
din America Latină. 
Subliniind din nou 
eforturile pe care po
poarele latino-amerl-

cane aint chemate să 
le depună In vederea 
depășirii stării de sub
dezvoltare în care se 
află, participant! la 
lntllnirea de la Quito 
au fost unanimi în a 
aprecia că singura cale 
posibilă pentru atin
gerea acestui obiectiv 
constă în dezvoltarea 
accelerată, armonioasă 
și de sine stătătoare a 
economiilor naționale, 
ca și în strînsa coope
rare a țărilor din zonă, 
In spiritul avantajului 
reciproc.

După cum se știe, In

După reuniunea 

de la Quito

ultima vreme între 
țările Amerlcii Latine 
s-au statornicit con
tacte rodnice pe linia 
colaborării în vederea 
recuperării bogățiilor 
naționale aflate încă 
în mare măsură sub 
controlul capitalului 
străin, in special nord- 
american. Astfel, ca 
urmare directă a in
staurării în numeroase 
țări a controlului sta
tului asupra industriei 
petroliere, s-a dezvol
tat conlucrarea latlno- 
amerlcană în domeni
ile prospectării, ex
tracției și prelucrării 
țițeiului. A luat ființă 
Organizația de asisten
ță petrolieră reciprocă 
a statelor latino-ame-. 
ricane. în urmă cu șap
te luni, la Caracas a a- 
vut loc prima confe
rință a miniștrilor pe
trolului și energiei din 
America Latină, care a 
proclamat dreptul su
veran al statelor asu-

pra propriilor lor 
surse naturale.

Acum, la Quito, 
prezentanții țărilor la
tino-americane au ho- 
tărît crearea unor or
ganisme regionale 
pentru dezvoltarea re
surselor energetice,
precum șl pentru apă
rarea intereselor țări
lor latino-americane 
exportatoare de petrol, 
în documentul final al 
reuniunii — „Declara
ția de la Quito" — se 
subliniază „necesita
tea apărării bogățiilor 
naturale ale țărilor la
tino-americane și a 
dezvoltării în conti
nuare a cooperării în
tre statele de pe con
tinent". Au fost, tot
odată, sugerate o serie 
de măsuri vizînd li
mitarea activității 
companiilor străine, 
precum și restructura
rea activității econo
mice din regiune, in 
direcția satisfacerii In
tereselor naționale ale 
popoarelor din Ameri
ca Latină. „Popoarele 
trebuie să fie unicul 
beneficiar al tuturor 
eforturilor pe care le 
facem" — declara mi
nistrul mexican Hora
cio Flores de la Pena.

Survenită la scurt 
timp după încheierea 
sesiunii Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru 
America Latină, aceas
tă nouă reuniune se 
înscrie in contextul u- 
nei tot mai pronunțate 
tendințe a țărilor de la 
sud de Rio Grande de 
a-și conjuga strădanii
le in vederea apărării 
intereselor lor comu
ne. Apelul ia „latino- 
americanizare", lansat 
de sesiunea C.E.P.A.L., 
a și căpătat astfel, la 
numai cîteva zile, un 
început de concreti
zare.

ra-

Eugen 1ONESCU
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