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Suplimentar produse 
utile economiei

120 milioane lei. La atît se ridică 
valoarea produselor realizate peste 
sarcinile do plan de întreprinderile 
industriale din județul Timiș in pe
rioada care a trecut din acest an. 
Dcsfâșurind cu însuflețire întrecerea 
socialistă pentru cinstirea zilei de 1 
Mai cu realizări deosebite in mun
că. colectivul uzinei metalurgice 
..Ciocanul*4 Nădrag a produs supli- 
mentar, in perioada l ianuarie — 10 
aprilie a.c.. o cantitate de 451 tone 
laminate. La rindul lor. muncitorii 
și specialiștii de la uzina Electromo
tor din Timișoara au furnizat peste 
prevederi beneficiarilor interni și 
externi motoare electrice cu o pu
t-re de 11 541 kW. Și întreprinderile 
din celelalte ramuri industriale au 
pus la dispoziția economiei naționa- 
le. peste sarcinile de plan, impor
tante cantități de produse : utilaje 
tehnologice pentru industria chimi
că. cărămizi și blocuri ceramice, țe- 
$â‘.uri, tricotaje, încălțăminte, mobi
lă etc.

Seria zero pentru strun
gul automat „SARO“
Fabrica de panouri și tablouri e- 

lecrrice din Alexandria. iudetul Te- 
1 ?rman, a devenit de curind coau- 

• '■are la o premieră românească — 
strungul automat „SARO“.

Asimilind In primul trimestru pa
noul de comandă destinat acestei 
mașini unelte de mare randament, 
fabrica teleormăneană a realizat se
ria zero cu trei luni mai devreme, 
fapt care oferă unității producătoa

re, Uzina de strunguri Tirgoviște, 
posibilitatea de a devansa apariția 
strungului românesc în circuitul in
dustrial.

Baraj după 
o soluție unică

în munții Lotrului, la Galbenu, a 
Început betonarea unui baraj care 
va stăvili apele nurilor din zona 
captărilor de sud ale hidrocentralei. 
Noul baraj, in formă de arc, cu 
dublă curbură, care se va executa 
pe baza unei soluții tehnice origina
le, unice in lume, va permite ad
miterea apelor pe tronsonul de aduc- 
țiune Galbenu — Priză — Vidruța. in 
lungime de 10 000 metri liniari, Încă 
de la 1 iulie a.c., deci cu două luni 
mai devreme față de termenul 
stabilit prin plan. Apele ce se vor 
aduna aici vor fi Îndreptate prin- 
tr-un sistem de pompaj, de aseme
nea original, in lacul de acumulare 
de la Vidra.

„0 zi pe săptămină 
să lucrăm cu 

metal economisit"
Sub această valoroasă Inițiativă 

desfășoară întrecerea în cinstea zilei 
de 1 Mai colectivul Uzinei me
canice de reparat material rulant 
din Pașcani. Astfel s-a trecut 
aici la reproiectarea unor repere și 
subansamble de la vagoane, la ex
tinderea croirii combinate șl forja
rea In matrițe etc. In urma aplică
rii acestor măsuri s-au obținut pină 
în prezent economii de metal de pes
te 250 tone.

Tulcea, poarta aeriană 
a Deltei

La numai 15 km de 
Tulcea, constructorii 
de la întreprinderea 
de construcții speciale 
pentru transporturi — 
București, pregătesc 
darea in exploatare, in 
cinstea zilei de 1 Mai, 
a celui mai tinăr aero
port al țării - — noua 
poartă aeriană a Del
tei.

Zărim Încă de de
parte principala clă
dire a aeroportului. 
Silueta zveltă a aero
gării, cu turnul de 
control ni se înfățișea
ză ochilor intr-o su
perbă armonie de be
ton, otel și sticlă. îm
preună cu șeful lotu
lui construcției aero
portului, tovarășul Iu
lian Bcrcuș, intrăm in 
noua aerogară prin- 
tr-un hol principal. 
Undeva, la balcon, un 
bufet-bar. Etajele 1, 2 
și 3, și pină sus, la tur
nul de control, cunosc 
o dotare cu aparatura 
cea mai modernă pen
tru dirijarea zborului 
avioanelor. Centrala 
termică, posturile de 
transformare pentru 
înaltă și joasă ten

siune, ca și grupurile 
electrogene de rezer
vă sint gata să răs
pundă comenzilor ce 
le vor fi date.

— La 31 martie a. c. 
— ne spune tovarășul 
Iulian Bercuș — a în
ceput recepția, pe 
faze, la fiecare obiec
tiv în parte.

Revenim, din nou, 
pe șantierul propriu- 
zis. Undeva, moderna 
pistă de zbor, lungă de 
2 km, așteaptă decola
rea sau aterizarea 
primului avion. Pe 
șantier numărul con
structorilor este foarte 
mic.

— Majoritatea echi
pelor noastre de con
structori au plecat pe 
alte șantiere — ne 
spune tovarășul Marin 
S. Stancu, șeful unei 
echipe de zidari. Am 
rămas doar citeva 
pentru a „retușa1* 
unele porțiuni de la 
fațada aerogării. Zi
lele acestea plecăm și 
noi.

Un alt constructor, 
maistrul Radu Nico- 
lac, împreună cu oa
menii săi, care au

executat partea de 
timplărie a aeroportu
lui, sint și ei pe picior 
de plecare. De la 
maistru și de la cei
lalți am aflat despre 
hărnicia unor con
structori, cum sint 
șefii de echipă Vasile 
Moraru, Dumitru Ior- 
dache, Sorică Voicu, 
Marin Păun, Ghcorghe 
Andrei și alții. Și, 
chiar dacă pe aceștia 
i-am mai prins pe a- 
cest șantier, marea lor 
majoritate și-au pus 
aici, la noua construc
ție, ca și la Otopeni, o 
semnătură durabilă. O 
semnătură din beton, 
sticlă și oțel. Am în
trebat cind se va efec
tua primul zbor.

— în orice caz. Îna
intea zilei de 1 Mai — 
ni s-a răspuns.

Un răspuns care, 
pentru constructorii 
noii porți aeriene de 
la Tulcea, are valoa
rea unui angajament 
ferm.

Tudoreî OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

Sarcină prioritară in agricultură

INSAMÎNȚAREA
PORUMBULUI

Citiți în pagina a lll-a relatările 
corespondenților noștri
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Cineva a ris și, atunci, apicultorul Ion Dudu 
Văleni s-a dus să caute in raftul bibliotecii o carte 
de-a lui Sadoveanu. Stăteau la taifas in sala căminu
lui cultural : virstnicii satului și tineretul la o discuție 
de<pre „vocația agricultorului". Cel care risese și-a ex
plicat ieșirea spvnind cu franchețe că, in epoca noas
tră de expansiune industrială nu mai crede in aceas
tă ..vocație". Și atunci a fost pus să asculte o pagină 
de Sadoveanu scrisă prin 1928 :

,.Pentru a ieși din primitivitate și a intra In pas cu 
lumea modernă — zice aici Sadoveanu — nu este obli
gatoriu să te desparți de vechile indeletniciri ale nea
mului : agricultura, prisăcăritul. pomicultura, îngri
jirea bălților și a heleșteelor cu pește, nobila creștere 
și înmulțire a v,/i de vie, oierttul in pășunile grase.

Unii dintre cei puțini avem in minte o imagine, fe
ricită și paradis iacă, a României viitoare... Căutăm so-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
luțiile care ne-ar putea îndemna intr-acolo. Cum vom 
ajunge, din punct de vedere practic, la soluțiile cele 
mai bune pentru a avea realizări fericite in toate do
meniile ? Iată o taina a viitorului... Ne vom dezvolta 
potrivit sufletului și aptitudinilor noastre. Vom găsi 
calea cea mai bună punind in valoare forța noastră 
etnică intr-un chip original Von) fi România — Româ
nia viitoare !“

— Asta-i una. și vocația e alta ! — a spus tinărul 
care risese.

— Care-i aia, măi voinicosule ? — l-a întrebat Ion 
Dudu.

— Nu știu. adică ți-aț spune, dar tot n-o să pricepi. 
Matale o ții intr-una cu prisăcăritul, cu merii, cu pe
rii și cu helețtcele. Iar noi n-așteptăm decit s-ajun- 
gem cit mai repede la oraș, să intrăm in fabrică. Asta, 
după matale, nu-i vocație ?

— Este. măi. flăcău dar tare mi-e teamă că o să 
pricepi prea tirziu ci o țară ca a noastră nu poate 
avea o singură „vocație", cum ii spuneți voi Și că 
una fără alta nu se cuvine să se poată ! Cind a scris 
Sadoveanu rindurile astea eu abia începusem să um
blu la școală. Și nu cred că pină acum, mi-am trădat 
„vocația".

Și calm, răspicat, ca la oficierea unei misiuni sacre, 
Ion Dudu a început să citească din nou din cartea ui
tată in bibliotecă. Apoi s-a ridicat și s-a dus să-și vadă 
de albine.

Ioan GRIGORESCU

S-a urcat, bărbătoasă, în 
șaretă și a smucit hățurile. 
Calul a pornit și, In cli
pa următoare, 
la pămint. Cel ___
acolo cu treburi (dar 
mulți fără) au pufnit 
rîs.
- Ultațl-vă 

știe «ă mine 
să conducă 
podăria 1

N-a lipsit .. ..
spună că, precis, coopera
tiva se va duce de ripă, 
de vreme ce din tot con
siliul de conducere nu s-« 
găsit alt om de Ispravă să 
fie ales președinte decit o 
femeie. înainte s-o aleagă 
pe FLORICA IONESCU, la 
C.A.P. Gura Vitioarei fu
seseră schimbați, lntr-un 
singur an, doi președinți. 
Dar pe ea, pentru că era 
femeie, n-o Iertau că... nu 
știe să țină hățurile. Chiar 
dacă o cunoșteau bine și 
știau că e harnică, cinsti
tă, plină de energie și 
voință.

A trecut o vreme, pre
ședinta a Învățat să mine 
calul, dar cind trecea cu 
șareta oamenii lot Întor
ceau curioși capul.

— Simțearr că nu au în
crederi In mine. îi che
mam la muncă și, dintr-o 
echipă abis veneau 4—5. 
Greutăți erau cu carul. 
Dar nu îndrăzneam să mă 
pling nimănui ; unii abia 
așteptau să audă că nu mă 
descurc. Dar toate acestea 
sint acum amintiri peste 
care au trecut anii...

în 1964. cind a tostalea- 
aS președln».ă a cooperati
vei agricole. .Florica Io- 
nescu era prima femeie 
din comuni căreia 1 se În
credințase o muncă de 
răspundere. Șl dacă ea nu 
ar fi Izbutit prin multă, 
foarte multă străduință să 
zdruncine temeliile preju
decăților, poate că in co
muna Gura Vitioarei nu

poarta era 
aflațî pe 

mal 
in

Nula ea ! 
calul și vrea 
ditamai gos-

mult jfi ne

ar fi domnit, cum se spu
ne In glumă — matriarha
tul. Astăzi principalele 
funcții de răspundere — 
primar, secretar a] comite
tului comunal de partid, 
președinte al cooperativei 
agricole și inginer-șef, di
rector la căminul cultura) 
— sint îndeplinite de fe
mei. Aceasta pentru că

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, l-a primit, în 
cursul zilei de sîmbătă, pe tovară
șul Xuan Thuy, secretar al Comi
tetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, mi
nistru, conducătorul delegației 
R.D. Vietnam la Conferința de la 
Paris în problema Vietnamului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ghenea, secretar general în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față Nguyen Dang 
Hanh. ambasadorul R.D. Vietnam, 
și Lam Van Luu, atnbasadorul Re
publicii Vietnamului de Sud la 
București.

Cu prilejul întrevederii, tovară
șul Xuan Thuy a exprimat senti
mentele de profundă gratitudine 
partidului, guvernului, poporului 
român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru spriji
nul multilateral, ajutorul perma
nent și solidaritatea cu poporul

vietnamez în lupta și cauza sa 
dreaptă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit în numele conducerii 
de partid și guvernului, al po
porului român și a exprimat 
încă o dată satisfacția pentru vic
toria obținută de poporul vietna
mez în lupta pentru libertatea și 
independența patriei, pentVu În
cheierea acordului de la Paris cu 
privire la încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru a apreciat că aceasta 
este un mare succes care se da- 
torește luptei poporului vietna
mez, sub conducerea Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
sprijinului acordat de toate țările 
socialiste, partidele comuniste, de 
forțele antiimperialiste, exprimîn- 
du-și convingerea că încheierea 
acordului de la Paris va crea con
diții pentru instaurarea unei păci 
trainice în Indochina, astfel ca 
popoarele din această regiune 
să-și poată soluționa problemele 
dezvoltării lor viitoare fără nici 
un amestec din afară, corespunză
tor voinței lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat, ca și în alte împreju
rări, solidaritatea militantă față 
de eroicul popor vietnamez, asi- 
gurîndu-1 de tot sprijinul Parti

dului Comunist. Român, Republicii 
Socialiste România și al poporului 
român. Secretarul general al parti
dului a urat poporului vietnamei 
noi succese în munca și lupta sa, 
pusă în slujba construirii unei pa
trii libere și prospere, a edificării 
societății socialiste în R. D. Viet
nam, pentru dezvoltare democra
tică în Vietnamul de sud. pentru 
reunificarea patriei, o dată cu do
rința de a dezvolta o largă colabo
rare între partidele, guvernele șl 
popoarele noastre.

în cursul convorbirii a fost re
levată cu satisfacție evoluția me
reu ascendentă a relațiilor de 
prietenie dintre cele două partide, 
popoare și țări, subliniindu-se că 
ele au cunoscut o nouă și impor
tantă dezvoltare după vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
R. D. Vietnam. A fost exprimată 
dorința de a extinde și diversifica, 
pe mai departe, în toate domenii
le, aceste raporturi de colaborare 
și solidaritate, de a întări șl 
adînci prietenia româno-vietname- 
ză, în interesul celor două po
poare, al cauzei socialismului șl 
păcii.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, de caldă priete
nie ce caracterizează relațiile din
tre partidele, popoarele șl țările 
noastre.

Ori eveniment marcant 
al actualității politice 

internaționale
„Moment cu adevărat Istoric In 

evoluția relațiilor bilaterale** — sint 
cuvinte ce redau aprecierile formu
late de ambele părți, cu privire la 
însemnătatea și bilanțul bogat in 
roade al vizitei oficiale întreprinsă 
de președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
in Olanda, la invitația Maiestății Sale 
regina Iuliana și a Alteței Sale re
gale Bernhard, prințul Țărilor de Jos.

Opinia publică din țara noastră a 
fost, prin intermediul presei și tele
viziunii, martoră plină de interes la 
desfășurarea vizitei, a luat cunoștință 
de importantele documente adoptate ; 
de aceea nu ne propunem in cele 
ce urmează decit să subliniem citeva

au reales-o ? Argumente 
sint Înseși rezultatele bune 
ale cooperativei : venituri
le bănești au crescut, de 
cind e Florica lonescu in 
fruntea treburilor coope
rativei, cu peste un mili
on de lei : deși terenurile 
nu sint prea fertile — cam 
două treimi sint dealuri, 
văl, păduri — s-au obți-

re in fața 
telare ?

— Nici
forurilor tu-

0 comuna in care
bărbații aspiră 

la drepturi egale
cu femeile

pomeneală. Mă 
tratează ca pe un egal, ca 
pe un bărbat, vreau să zic.

La conducerea coopera
tivei se află o femeie. Iar 
munca ei și a celorlalte 
cooperatoare, care consti
tuie majoritatea forței de 
muncă, se bucură de foar
te multă prețuire ; pro
movarea lor In funcții de 
răspundere a devenit ceva 
firesc. în consiliul de con
ducere, din 17 membri, 13 
sint femei ; din 18 șefi de 
echipă doar unul singur 
este bărbat ; funcțiile da 
brigadier, de fermier sint 
îndeplinite cu succes de 
femei. De vrec cinci ani 
încoace, postul de Inginer 
șef este încredințai tot 
unei femei : MARIA TA- 
NASE. Cu dinsa am schim
bat citeva cuvinte despre 
specificul munci» femeilor.

— Nu cred că exista un 
asemenea specific Coope
ratoarele noastre au de
monstrat, In multe împre
jurări. că sint capabile să 
muncească cu.. bărbăție. 
Iată un caz în 1971 a fost 
o iarnă prelungită, 
anul acesta ~

considerații reliefate de acest eveni
ment.

în primirea călduroasă, In onoru
rile de stat rezervate de gazde inal- 
ților oaspeți români, în cuvintări și 
convorbiri, in manifestările de simpa
tie ale populației și ale oamenilor 
muncii de la obiectivele vizitate la 
Amsterdam, Haga, Rotterdam și 
Eindhoven și-au găsit întruchipare 
sentimentele de prietenie și stimă ce 
și le nutresc reciproc popoarele ro
mân și olandez, aspirațiile lor comu
ne spre apropiere și colaborare, con
siderația internațională de care se 
bucură România, personalitatea pro
digioasă a conducătorului ei.

în cursul vizitei au fost evocate 
fapte și mărturii istorice cu pri
vire la tradițiile unor legături 
seculare, neumbrite de diferende — 
ceea ce, desigur, constituie o bună 
premisă pentru dezvoltarea relațiilor 
contemporane. Totodată, faptul că 
ambelor Dopoare le sint caracteristi
ce hărnicia, dragostea de muncă, nă
zuința de a pune progresul științei 
și tehnicii moderne în slujba țeluri
lor pașnice ale prosperității si civi
lizației creează un teren larg si fer
til de înțelegere si cooperare, ge
nerează respect, simpatie și compre
hensiune mutuală, „Este adevărat 
— a remarcai tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că țările noastre au 
orinduiri sociale diferite și, din pă
cate, fac parte și din două blocuri 
militare opuse. Dar aceasta nu poate 
și nu trebuie să împiedice popoarele 
noastre să colaboreze, să acționeze 
pentru o lume fără blocuri militare. 
In care nu armele, cf inteligența, ști
ința șl cultura au rolul hotărîtor. 
Popoarele deci șl popoarele român 
și olandez, trebuie să trăiască iu co
laborare șl pace, deoarece numai 
astfel fiecare națiune poate să-șl 
pună In valoare toate capacitățile 
sale, să-și asigure dezvoltarea eco- 
nomico-socială, bunăstarea si ferici
rea**.

Necesitatea șl posibilitatea con
viețuiri) pașnice șl a dezvoltării de 
relații de colaborare prietenească, pe

deasupra deosebirilor care decurf 
din orînduirea socială, forma de gu- 
vernămint, apartenența Ia alianțe di* 
ferite, au fost afirmate și de regina 
Iuliana care a spus; „Cel© două 
țări ale noastre trebuie, fiecare în 
felul său și cu mijloacele de care 
dispune, să folosească totul pentru 
a instaura o lume pașnică, deci 
demnă de ființa umană. Fie ca efor
turile noastre comune în direcția 
unei coexistențe pașnice și echitabile 
a națiunilor să poată continua să 
călăuzească relațiile noastre și să 
facă rodnică înțelegerea reciprocă 
a popoarelor noastre**.

De altfel, însăși evoluția relațiilor 
reciproce este o expresie conclu
dentă a acestei orientări. în cursul 
actualelor convorbiri româno-olan- 
deze s-a putut constata cu adîncâ 
satisfacție că legăturile reciproce pe 
multiple planuri — economic, teh- 
nico-științific, cultural, turistic și 
în alte domenii — conlucrarea pa 
plan politic au cunoscut, mai ales în 
ultimii ani, un curs ascendent, rod
nic și promițător. Este un mare 
merit al actualelor convorbiri fap
tul că, pornind de la ceea ce s-a 
realizat pină acum, explorindu-se cu 
interes viu și într-un spirit de 
bunăvoință posibilitățile noi create 
prin progresele economiilor celor 
două țări, s-a făurit o bază trainică, 
clădită pe principii ferme, pentru 
amplificarea și diversificarea legă
turilor reciproce, pentru ridicarea 
colaborării la un nivel superior.

în această privință, are o impor
tanță esențială Declarația solemnă 
comună, care consfințește hotărirea 
celor două țări de a adinei prietenia 
dintre ele. a intensifica raporturile 
bilaterale, a spori conlucrarea l’or 
pentru promovarea înțelegerii si pă
cii. Declarația proclamă principiile e- 
sențlale pe care cele două țări înțe
leg să-și așeze relațiile reciproce, 
precum și relațiile cu celelalte state, 
și anume : respectarea suveranității

(Continuare în pag. a V-a)

Florica lonescu * călcat 
cu dreptul...

— Cum le-ați clștigat în
crederea ?

— Simplu : niciodată 
am promis fără să fiu 
gură că mă pot ține 
cuvint. Cred că aici 
deosebim noi, femeile, 
bărbați La un pahar 
vin, al îbișnuiesc să pro
mită rite și -nai rive. dar 
uită repede Noi, femeile, 
cind promitem, facem.

— De rite ori ați * ' 
realeasâ președinte ?

— De clncj ori.
Nu exis’.ă expresie 

concretă a aprecierii 
cart se bucură președinta 
printre cooperatori. De ce

nu 
si
de 
ne 
de 
de

fosl

nut recolte 
cereale. Iar 
tehnic 
stant , 
pantă 3-a u _____ _
ră. căpșuni, livezi șl
'■ fructiferi

bunișoare la 
sectorul zoo- 

dezvoltă con- 
terenurile in 
olantat zmeu- 

—, ..... rl ar
buști fructiferi de pe 
urma cărora s-au obținui 
venituri bănești însemna
te. Se-nțelege, sporul de 
recoltă s-a -eflectai intr-o 
mai bună 
muncii ------__
Anul acesta a începui 
se aplice sistemul acordu
lui global, deci hărnicia va 
fl mai bine recompensată.

— Rezultatele bune nu 
se datoresc cumva faptului 
că, fiind femele, v-ațl bu
curat de mai multă trece-

se 
pe

retribuțle a 
yjoperatorilor.

■ă

ca-n 
----- ------- Primăvara a 
venit tirziu Timpul potri
vit pentru plantarea po
milor era foarte scurt Șl 
noi avearr.---------------- ‘
de hectare 1 Dar 
noastre 
glumă : , ___
sută de femei) in t zile a 
plantat 15 000 de pomi Un 
tovarăș de la ’ ~ ’
să vadă dacă 
bani' da ți pe 
irosit, zicea : .... _v ___
să 'asă_ ceva din plantația 
asta făcută In asemenea 
viteză Parcă sâ-l facă 
dumnealui In necaz, toți 
pomii s-au prins Altădată

de planta» 22 
~ . femeile 

sin» harnice nu 
o echipă (vrec

bancă venit 
nu cumva 
pomi s-au 

,M-aș mira

Rodica ȘERBAN

(Continuare In pag. a Il-a)
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FAPTUL
„MASĂ ROTUNDĂ" PE TEME DE CIRCULAȚIE

DIVERS
Comoara
din grădină

In ziua de 8 aprilie n.c. ■ 
fost descoperit. intr-o grădină 
din satul Visuia (Bistrița-Nă- 
siud), un tezaur medieval care 
cuprinde 153 de monede de ar
gint si aramă datind din prima 
jumătate a secolului XVII, pre
cum și frumoase obiecte dc po
doabă lucrate din argint și aur: 
Inele cu sigiliu, ace de păr, cer
cei. o breșă și rubine de India. 
Prețioasele obiecte, care se a- 
flau depozitate intr-un vas de 
ceramică, au fost dislocate din 
pămint de brâzdarele plugurilor 
unui tractor și descoperite de 
ochiul norocos al pionierului 
Teodor Suc iu, elev in clasa a 
III-a. școala generală din satul 
Visuia. Acum valorosul tezaur 
este expus In vitrina noutăților 
ErheoloElcc de la Muzeul de 
istorie din Bistrița.

Din lac
în puț

într-una din nopțile trecute, 
trei paznici patrulau pe malul 
lacului Herăstrău, declarat, după 
cum se știe (împreună cu alte 
lacun bucurcștcne — Băncasa, 
Tei. Floreasca și Buftea), bazin 
piscicol amenajat in care pescu
itul este cu desăvirșire interzis. 
Deodată, in apă, la cițiva metri 
dc mal, au zărit un om. Era Ion 
Florea, în virstă 
din București, _
1SX A. Pescuia de zor cu lan
seta. Surprins in toiul acestei 
îndeletniciri, după ce a ieșit la 
mal, braconierul s-a năpustit la 
un moment dat asupra paznicu
lui Toma Achim și, după o 
lovitură puternică, l-a aruncat 
in lac ! Acum, după această 
faptă, va suferi consecințele 
prevăzute de Iepe.

de 27 de ani, 
tir. Girlei nr.

„Sfatul 
tinerelor
mame“

De cit va timp, la întreprin
derea textilă „Dacia" din Ca
pitală se organizează periodic 
ore de consultații pentru tine
rele mame. In cadrul acestora, 
medici de specialitate le dau 
îndrumări despre mgpjirea ce- 
'.:-r mici sau. atuftei cind este 
cazul,’ le acordă pe loc consul
tații medicale. Inițiativa, grație 
căreia tinerele mame primesc 
sfaturi deosebit de utile, hpar- 
țir.e comisiei de Cruce Roșie a 
sectorului 8 din Capitală și ur
mează să fie extinsă și la alte 
uzine și întreprinderi din sec
tor.

13 cu ghinion
Mai mulți loc-uitori din cartie

rul gării din Slobozia au semna
lat organelor de miliție că Ion 
Melete și Ion Stoica tu’burau, 
seară de seară, liniștea celor din 
jur. După cc iși făcuseră for
mele de angajare la întreprin
derea de construcții montaj din 
localitate, cei doi prieteni veseli 
s-au instalat in gazdă la fami
lia Iatan din str. lalomiței nr. 
14. Deplasindu-se la fața locu
lui, organele de miliție au con
statat că încăperea In care se 
distrau cei doi semăna leit cu 
un bazar. întrebați de proveni
ența obiectelor, I. M. și I. S. 
n-au mai avut încotro. Au recu
noscut că, in loc să se ducă la 
lucru, găsiseră o ocupație mat 
comodă. S-au apucat de spar
geri — 13 la num-lr — sustră- 
gind din avutul obștesc bunuri 
in valoare de 100 000 lei. Acum, 
în așteptarea procesului, medi
tează. Da : in asemenea cazuri, 
13 aduce în mod sigur ghinion !

Plata
S-a lntlmplat zilele acestea, 

la restaurantul „Negoiul" din co
muna Avrig, județul Sibiu. Vă- 
zind că nu-1 poate determina pe 
clientul său. Ni cola e Humaciu, 
în virstă de 49 de ani. să plă
tească două sticle de bere con
sumate... in plus, chelnerul Cor
nel Potea a trecut la o metodă, 
după părerea lui, ,.mal convin
gătoare". Pe neașteptate, i-a a- 
plicat o palmă zdravănă. Rezul
tatul ? N. n. - J—J~‘ An',‘
sub stare de 
tea așteaptă 
plată.

!. H. a decedat. Aflat 
arest, Cornel Po- 
acum o altfel de

Anul nou
fericit

Vi surprinde această urare, a- 
eum, in luna aprilie ? Desigur, 
la fel a fost surprinsă si Marga
reta Maro din Sf. Gheorghe, 
cartierul Simeria, blocul 14. sc. 
D, etaj II. cind a primit zilele 
trecute o ilustrată cu urările de 
nou an de la prie ena ei din 
Covasna. Așa cum se poate 
constata după ștampilă, această 
ilustrată a lost expediată din 
orașul Covasna la 15 ianuarie 
1973. Și a făcut drumul de 30 
km dintre cele două orașe in 
aproape... trei luni. Pentru fie
care kilometru trei zile ! Nimic 
de zis, este ceva ! Dar poate că 
era mai bine să ajungă chiar la

i
la

RubricS redoctotâ de 
Dumitru TJIÎCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Sânte»'

Discuțiile dr«pre securitatea circulației — pur
tate in cadrul „mesei rotunde" organizate la 
Oradea, cu sprijinul Inspectoratului general al 
miliției. Direcția dc circulație, șl al factorilor 
locali — au evidențiat faptul îmbucurător că, 
anul trecut, In județul Bihor a-a înregistrat unul 
dintre cele mai miel procente de accidente din 
țară, rcducindu-se totodată, Bubsianțlal, numărul 
victimelor șl al pagubelor materialo. Aceasta, In 
condițiile eind numărul autovehiculelor din județ 
a crescut, iar In perioada estivală pe drumurile 
modernizate ale Județului circulă Incomparabil 
mai multe mașini decit In tot restul anului. 
ParticipantII la discuții au înfățișat o acrie de 
inițiative șl acțiuni valoroase pentru prevenirea fi 
combaterea cauzelor accidentelor rutiere.

In județul Bihor ae pun* 
marc preț pe educarea co
piilor in spiritul respectă
rii cu strictețe a regulilor 
do circulație. în perioada 
1.1.—15.III a.c.. dintre ac
cidentați, numai 2 sint co
pii. „Faptul că numărul 
accidentalilor din rindul 
copiilor este tot mai mic
— spunea It col. N. Nan. 
șeful serviciului circulație 
din Inspectoratul județean 
al Ministerului de Interne
— se datorează muncii 
perseverente de educație 
și instrucție pe care o 
desfășoară in școli cadrele 
didactico cu sprijinul ofi
țerilor de miliție. în pre
zent. în orașele și satele 
bihorene acționează 182 
patrule școlare, cuprin
zând 1 400 copii care știu 
la perfecție regulile de 
circulație, uneori chiar mai 
bine decit anumiți condu
cători auto. în cursul a- 
cestui an se vor înființa alte 
30 de patrule. Viitorii „di
rijori" ai circulației sint 
pregătiți cu grijă, spre a 
trece probele la care vor 
fi supuși. Cu sprijinul 
proiecțiilor, schițelor, plan
șelor și altor materiale di
dactice. ei sint deprinși cu 
tot felul de situații „cheie" 
in materie de circulație". 
Acțiunile ce se întreprind 
spre a-i învăța pe copii 
cum să circule au fost 
subliniate și de I. Mar
țian, inspector șef al In
spectoratului școlar jude
țean. în fiecare trimestru 
se predau elevilor cel pu
țin 3 lecții de circulație. 
In cursul lunilor următoa
re se va amenaja in oraș 
un parc-școală cu carto- 
drom. unde, sub suprave
gherea organelor de mili
ție. elevii vor avea posibi
litatea să soluționeze orice 
problemă de circulație.

în al doilea rind, se ac
ționează pentru combate
rea consumului de băuturi 
alcoolice dc către condu
cătorii auto. Dr. I. Tatomlr, 
directorul „Salvării", pre
zent la discuții, arăta : 
„Personal, am ținut la 
autobazele din județ și. in 
general, in unitățile unde 
am fost solicitat conferin-

mare număr de șoferi sint 
slab prcgîtițl profesional, 
o constituie faptul că un 
absolvent al școlii de con
ducători auto are la bază 
doar 60—70 ore dc practi
că a conducerii. Or, știm 
cu toții, aceasta înseamnă 
foarte puțin. O meserie, 
mai alea cum este aceea 
de șofer, nu se învață nici 
măcar In 300 de ore. Iată 
de ce nronun să se studie
ze posibilitatea creării, In 
cadrul unităților deținătoa
re de mijloace de trans -

țcscu, director al l.T.A.- 
Oradea : „Din cele 600 au
tobuze, zilnic pornesc In 
cursă 350. Pentru revizia 
tehnică a tinel mașini c 
nevoie de minimum 5 mi
nute. Cinci minute înmul
țit cu 350 fac 1750 minute, 
adică aproximativ 30 do 
ore. Este prea mult pen
tru cițiva revizori'*... Lt. 
col. Mugurel Roșiorii. (lin 
Direcția circulație a I.O.M., 
a Întrebat: „De ce nu 
•tudiațl și alte posibili
tăți de efectuare a controlu-

Profilaxia 
accidentului rutier

O Curba accidentelor in descreștere 9 Cind copiii o iau 
înaintea șoferilor profesioniști 9 Revizia tehnică mai are 

nevoie de multe... revizii

țe despre urmările consu
mului excesiv de alcool. 
Cred Insă că e o Încerca
re sporadică și puțin efi
cientă. Consider că Îm
potriva alcoolismului și 
pentru stabilirea parame
trilor psihici al celui de la 
volan trebuie desfășurată 
o acțiune științifică, siste
matică. în acest sens, pro
pun ca, in paralel cu acti
vitatea propagandistică de 
combatere a celor ce con
sumă băuturi alcoolice la 
volan, să se înființeze in 
oraș un laborator de spe
cialitate, in cadrul căruia 
să se efectueze, la o anu
mită perioadă, testări asu
pra tuturor conducătorilor 
auto profesioniști".

Interesantă ni s-a părut 
și părerea tov. Szekely A- 
tilla, secretar, al comitetu
lui județean U.T.C. : „Cred 
că responsabilitatea șofe
rului este în raport direct 
cu pregătirea sa profesio
nală. Comitetul județean 
U.T.C. a organizat recent 
o olimpiadă numită „Stă- 
pinii volanului", la care au 
participat 1 300 de șoferi. 
La faza județeană au 
ajuns insă numai 32. Co
mentariile sint de prisos. 
După mine, cauza princi
pală a faptului că un

port, * unor lectorate teh
nice permanente pentru 
conducătorii auto insufi
cient pregătiți profesional".

La comiterea accidentu
lui sau la prelntimpinarea 
lui contribuie, intr-o bună 
măsură, starea tehnică a 
mașinii. Se pot da nenu
mărate exemple cind'din 
cauza defecțiunilor tehnice 
nedepistate la plecarea in 
cursă autocamioane, auto
basculante sau autoremorci 
au făcut adevărate rava
gii pe drumurile publice. 
Excepție de la regulă nu 
fac nici autovehiculele de 
la l.T.A.-Oradea. Cu oca
zia unei investigații făcute 
la intrarea.in orașul Ora
dea, in 2—3 ore au fost 
depistate cel puțin 25 de 
mașini cu defecțiuni tehni
ce, de natură să periclite
ze securitatea circulației. 
Una dintre ele, autobuzul 
31-BH-1327, aparținind de 
autobaza 2 călători a 
l.T.A.-Oradea, transporta

-.45 de cetățeni in condiții 
de completă nesiguranță : 
mecanismul de direcție era 
defect, nivelul fuzetei din 
dreapta slăbit, becuri sem
nalizatoare lipsă etc., etc. 
în cadrul „mesei rotunde" 
s-a discutat și despre 
acest aspect. Iată punctul 
de vedere al tov. A. Ni

lul ? De exemplu, nu ar da 
rezultate mai bune organi
zarea controlului tehnic la 
sosirea din cursă ?“ A. N. : 
„Intr-adevăr, se pot găsi și 
alte soluții, dar rezolvarea 
problemei depinde îndeo
sebi de competența con
ducerii autobazelor. La 
autobaza Marghita nu s-a 
produs nici un accident de 
circulație ; la cea din Ora
dea, lucrurile nu stau insă 
la fel. De aceea, consider 
că sînt necesare o selecție 
și o repartizare mai judi
cioase a personalului de 
conducere și de întreținere 
a mijloacelor de transport 
încă din școlile de califi
care. de la începutul pro
cesului formativ. La auto
baze să fie repartizați oa
menii cei mai serioși și 
mai disciplinați. De ase
menea. prooun ca in ca
drul acestor unități să se 
întocmească o fișă perso
nală pentru fiecare șofer, 
în care să fie consemnate 
toate abaterile sale".

în profilaxia accidentu
lui este imnortantă și sta
rea drumurilor. Ing. N. 
Fintîr.ă, vicepreședinte al 
consiliului popular jude
țean, a spus in cuvintul 
său: ....In acest sens, unele
acțiuni sint in curs, altele 
sint terminate. în vara a-

cestut an va fi dat In fo
losință pasajul subteran de 
la gară. De asemenea, va 
fi terminat inelul exterior 
dc ocolire a municipiului. 
Tot traficul greu nu va 
mai tranzita prin Oradea. 
Pină in 1975 se vor mo
derniza drumurile In toate 
cele 87 de comune ale ju
dețului. Anul trecut s-au 
asfaltat drumuri pe o lun
gime dc 45 km. Anul aces
ta acțiunea continuă pe o 
lungime aproximativ egală. 
Avem Insă unole greu
tăți cu cei de la secția 
de drumuri naționale. 
Nu-și respectă angajamen
tele. Promit una și fac 
alta. Drumul spre Borș, 
In ciuda asigurărilor că va 
fi reparat (trebuia reparat 
de anul trecut), prezintă 
șl acum aceleași stinjeni- 
toare denivelări".

Nu mal puțin impor
tantă in acțiunea de pre
venire a accidentelor este 
șl propaganda prin afișe. 
Ni se prezintă unul din 
numeroasele exemplare care 
Înfățișează, prin procedee 
grafice sugestive, urmările 
excesului de viteză : o 
mină descarnată cuprinzînd 
cadranul de viteză, unde 
acul oscilează intre 120—140 
km pe oră. Chiar șl o pri
vire sumară invită la re
flecții. Din păcate insă, 
mulți uită ușor. Pentru 
maniaci, pentru vitezo- 
mani, organele de miliție, 
conducerile autobazelor și 
alte instituții au pus in 
funcțiune radarul, tahogra- 
fele etc., care iși fac, după 
cum s-a văzut, efectul e- 
ducativ. Dar așa cum a re
ieșit din discuții, este ne
cesar ca afișajul privind 
regulile de circulație să fie 
extins pină în cele mai În
depărtate colțuri ale jude
țului.

Luînd cuvintul in înche
ierea discuțiilor la „masa 
rotundă", col. Gh. Băleanu, 
șeful Inspectoratului ju
dețean al Ministerului de 
Interne, a subliniat necesi
tatea unei conlucrări strîn- 
se intre toți factorii care 
au obligații înscrise in 
lege privind asigurarea 
securității traficului rutier, 
in vederea Înlăturării cau
zelor caro generează acci
dente de circulație, unele 
din ele amintite in cuvintul 
participanților ; cerința in
tensificării muncii dc edu
cație in rindui populației 
de la orașe și In special 
de la sate, pentru a se pre
veni abaterile de la nor
mele de circulație ; obli
gativitatea analizării minu
țioase a fiecărui accident 
spre a se desprinde învă
țămintele necesare.

Dumitru MINCULESCU

LA DREPTURI EGALE CU FEMEILE
(Urinare din pag. I)

ne sosiseră patru vagoane de spa- 
lieri pentru vie. Trebuiau dcscărcațl 
urgent. Și spolierii ăștia sint grei, 
din beton. I-au descărcat tot femeile. 
Dar cite nu sc pot povesti despre 
hărnicia cooperatoarelor I

— Nu cumva aceste munci grele 
diminuează din înclinația tradițională 
a femeii spre lucrul gingaș ?

— Nicidecum. Femeile noastre au 
miinl de aur: știu să țeasă. să coasă, 
să brodeze, să împletească. Gospo
dăriile lor sint împodobite cu minu
nate obiecte ieșite din miinile lor.

— Munca de inglner-șef al unei 
cooperative nu este prea grea pen
tru o femeie ?

— Nu zic, este grea. Zilele tihnite 
sint puține. Dar imi place agricul
tura. Și acasă tot de ea mă ocup : 
vara, in curte, cultiv flori și zarza
vaturi, iarna, mă mulțumesc cu ce 
pot pune in ghivece. In cooperativă 
muncesc de dragul oamenilor. Simt 
că-și pun nădejdea in știința mea 
și nu vreau să-i dezamăgesc.

Ginduri asemănătoare ne Împăr
tășește MARIA ALDEA, primarul 
comunei. Se împlinesc in vară doi 
ani de cind a fost Învestită cu a- 
ccastă mare răspundere. Comuna 
Gura Vltioarei are cinci sate răsfi
rate pe dealuri, de o parte și de alta 
a Tcleajenuldl.

— Nu pot să mă Iaqd că, de cind 
sint cu primar, toate treburile merg 
strună. Mal ales că cel care a fost 
înaintea mea era un bun gospodar. 
Pot să spun insă că mi-am dat 
osteneala ca oamenii să nu regrete 
că m-au ales. Am Început cu o lu
crare modestă, la care aveam nevoie 
de concursul cetățenilor: bătutul 
trestiei pe tavanul căminului cultu
ral. Oamenii au venit și au muncit 
cu multă tragere de inimă. Am 
prins curaj și i-am solicitat la lu
crări mai importante. Cu sprijinul 
lor am terminat construcțiile înce
pute — căminul cultural d’n comu
na de centru șl două săli de festivi
tăți în satele Făgetu și Fundeni. 
S-au reparat școli, s-au amenajat 
ateliere-școală, s-au reparat punți, 
drumuri.

— Cum ați izbutit să-f convingeți 
să renunțe la o parte din timpul lor 
liber pentru treburile obștești ?

— Cu vorbă bună. Nu am obligat 
niciodată pe nimeni să iasă la mun
că. Le-am explicat insă cu răbdare 
oamenilor cît valorează contribuția 
fiecăruia și ce multe putem realiza 
laolaltă, toți gospodarii comunei. 
Chiar femeile, care au atâtea treburi 
pe lingă casă, vin cu dragă inimă 
la acțiunile obștești. Am grijă insă 
ca lucrările cele mai grele să le or
ganizez duminica.

— Da ce ?
— Atunci sînt bărbații acasă. Nu 

vreau să se spetească femeile făcind 
balast și cărind piatră. în definitiv, 
chiar dacă nu muncesc in comună 
sint locuitori al acestei comune, cu 
drepturi și obligații egale... cu ale 
femeilor.

Vorba dulce, de care amintea

Maria Aides, aduce la primărie nu 
numai pe cel care au de discutat o 
anumită treabă gospodărească. S-au 
obișnuit să vină șl cu probleme per
sonale, uncie deosebit de delicate, 
in dezlegarea . cărora oricQ atingere 
nelndemlnaticâ poate «trlca totul.

— îmi face plăcere să constat că, 
după ce am oficiat o căsătorie, 
tinăra familie a pornit-o pe un făgaș 
bun. Uneori insă, din lipsă de ex
periență, familii abia întemeiate se 
grăbeau la divorț. Am luat atunci 
o inițiativă : i-am chemat la primă
rie șl am stat de vorbă cu unii din 
cei care aveau această intenție. 
Calm, cu ințelegere pentru o parte 
și pentru alta, aceste discuții dcB- 
cilceau ghemul Încurcat, din neaten
ție, din neglijență al relațiilor dintre 
soți. Odată deșertată cupa veninu
lui adunat in certuri, oamenii rămin 
cu ceea ce au comun și-i leagă. Nu 
pot să vă spun cit de fericită sint 
cind reușesc să-i fac să plece acasă 
împreună, împăcați.

— Ați avut multe asemenea bucu
rii ?

— Destule. M-am bucurat, mal 
ales, pentru familiile cu copii. Tot 
cu gindul Ia ei, la căldura de care 
au nevoie, am început să discut cu 
cei, din fericire puțini, care prea 
adesea se Îmbată și fac viața 
amară nevestelor șl copiilor.

— Apropierea de Vălenii de Mun
te are vreun amestec ?

— Cunoscuta țuică de Văleni le 
place prea mult unora. Chiar astăzi 
a fost inmormintat un cetățean care, 
beat fiind, a căzut de pe punte și a 
murit. A lăsat in urma lui o văduvă 
cu patru copii și al cincilea . pe 
drum. Asemenea tragedii nu trebuie 
să se mai intimple, După-amiază voi 
avea o discuție cu un cetățean a 
cărui familie esțe inspăimintată de 
ce e In stare să comită la beție.

— Dacă am înțeles bine, ați de
clarat război alcoolismului.

— Cam așa ceva.
— Treaba aceasta Intră In atribu

țiile primarului ?
— De te nu ? Șl apoi, eu nu sint 

doar primar. Sint șt femeie. Și nu
mai o femeie poate Înțelege cit rău 
poate aduce unei familii un bețiv. 
Nu pot privi nepăsătoare asemenea 
situații. Simt nevoia să intervin...

...Am Întrerupt, cu regret, convor
birea, chiar tn acest punct pasionant. 
Maria Aldca și celelalte interlocu
toare trebuiau să meargă la o șe
dință.

— Of, ședințele ! Chiar dacă se 
zice că sintem vorbărețe, nouă, fe
meilor, nu ne prea plac. Uneori ne 
gindim că ar fi trebuit să păstrăm, 
în funcții de conducere, măcar atâția 
bărbați ciți să avem de trimis pe la 
ședințe. Lor tare Ie mai plac I Se 
așază. Iși aorind țigările, pufăie de 
zici că s-a lăsat ceața, ascultă tot ce 
se spune, ba mai iau și ei cuvintul, 
și vorbesc, vorbesc, de parcă ar avea 
timp numai pentru ședințe.

...A fost, fără îndoială, o glumă pe 
care bărbații din comună o vor în
gădui, desigur. Mai ales că ea con
ține... un simbure de adevăr.

In anii socialismului, Zalâul a intrat in circuitul intens al industrializării, a căpătat noi dimensiuni urbane. In fotografia i Aspect din noul peisaj al orașului Foto : E.

*
•i

Practica 
ratifica noile 
prevederi ale 

legislației 
penale

Zilele trecute am asistat la pronunțarea 
unei hotăriri judecătorești aparte : instan
ța a hotăril obligarea condamnatului la 
muncă corecțională pe durata pedepsei 
aplicate. Fiind pentru prima dată cind au
zeam pronunțindu-se o asemenea hotărire 
judecătorească, am solicitat cîteva lămuriri 
de la președintele completului, tovarășul 
judecător Păstorel Zugrăvescu, vicepre
ședinte al Judecătoriei sectorului 6 :

— Este vorba de transpunerea in viață a 
ultimelor măsuri adoptate de forul legisla
tiv suprem in domeniul politicii penale a 
statului nostru, măsuri pe care noi, practi
cienii, le-am primit cu multă satisfacție.

— Ce noutăți aduc aceste măsuri ?
— în primul rind. ele contribuie la o mai 

bună apărare a ordinii de drept socialiste 
și la înfăptuirea mai eficientă a politicii pe
nale a statului nostru in etapa actuală. Ex- 
primlnd trăsăturile umaniste ale dreptului 
nostru, noile prevederi oferă o paletă mai 
nuanțată de pedepse, posibilitatea reedu
cării prin muncă, fără privare de liberta
te. a infractorilor.

— Pornind de la speța în care ați apli
cat pedeapsa muncii corecționale, ce ne pu
teți spune despre eficiența ei ?

— Prin introducerea acestui gen de pe
deapsă pentru infracțiunile cu un grad mai 
redus de pericol social, accentul cade in 
mod deosebit pe reeducarea făptașilor. Re- 
ferindu-ne la speța concretă, am apreciat 
câ, pentru inculpatul Mibai Ionescu, scopul 
pedepsei — respectiv condamnarea sa la un 
an și patru luni închisoare corecțională 
pentru ultraj contra bunelor moravuri și 
tulburarea liniștii publice — poate fi atins<____ __ ___

prin obligarea sa la muncă corecțională, 
fără privațiune de libertate. Desigur, cind 
am hotărit această măsură, am avut in ve
dere nu numai împrejurările in care s-a 
produs fapta, ci și persoana infractorului : 
faptul că pină atunci a avut o comportare 
bună, este susținătorul unei familii cu doi 
copii minori, referințele de la locul de 
muncă, regretul sincer pe care l-a arătat 
pentru incidentul produs. Toate acestea 
ne-au condus la concluzia că procesul re
educării și îndreptării lui va fi mult mai 
eficient dacă va avea loc in cadrul unui co
lectiv de muncă, fără a-l rupe de viața so
cială.

Un rol deosebit revine în acest sens co
lectivului de muncă In care condamnatul 
va fi repartizat să lucreze ; modul in care 
colectivul respectiv va supraveghea con
duita sa și-1 va ajuta să se îndrepte este 
hotărîtor.

ne-am mai gindit- Nu mai este nevoie de 
o hotărire judecătorească pentru ca să con
tribui la întreținerea familiei mele...

— Ne-am împăcat, lămurește soția.
— M-am întors acasă, mi-am regăsit fa

milia. Vă rog să mă iertați... pentru o ră
tăcire de-a mea v-am răpit atita timp...

— Nu-i nimic. Mă bucur și vă felicit că 
ați fost lucizi și că totul a revenit la nor
mal.

Apoi judecătorul dictează grefierului 
voința părților.

— încă ceva, tovarășe președinte...
— Ce s-a mal intimolat ? — întreabă sur

prins judecătorul, dind să închidă dosarul.
— ...atit : voiam să vă mulțumim pentru 

sfatul dat la vreme.

Cit valorează 
un sfat bun

...28 februarie 1973. In fața judecătorilor 
o femeie tinără iși deapănă păsul :

— Onorată instanță, vă rog să-1 obligați 
pe soțul meu să contribuie la întreținerea 
celor trei copii minori pe care-i avem. De 
mal bine de o jumătate de an. ne-a părăsit 
și nu mai dă pe acasă decit ca să provoace 
scandal...

— Oameni buni, aveți trei copii. Nu cre
deți că e mai bine să vă împăcați și să vă 
creșteți împreună copil ? — ii întreacă 
mustrător judecătorul.

— Nici nu mă glndescl — replică bărbatul 
aruncind o privire Încruntată :ălre soție. 
Mai bine plătesc pensie alimentară...

— Eu zic să vă mai gindițl.
— Nu e cazul, tovarășe președinte, inter

vine și soția. Am adus și martorii... Vrem 
să ne judecăm chiar azi și să pronunțați o 
hotărire.

— Și totuși, mai glndițl-vă !
...23 martie’ 1973. Aceeași Instanță, ace

leași părți. Dc data aceasta, primul ia cu- 
vintul bărbatul :

— Știți, tovarășe președinte, Intr-adevăr

„Am vrut să-l 
ajut“, zise el 
după ce i-a 
devalizat 
celuilalt 
mașina

Este Îndeobște știut că Intre șoferi, mai 
ales intre cei profesioniști, există o lege 
nescrisă : dacă unul a rămas in pană, cei
lalți sar sâ-i dea o mină do ajutor. Numai 
Ilie Vasile, șofer la l.T.A. București, auto
baza Oățclu. 9 înțeles să aplice această re
gulă ’ntr-un -nod iui-generis.

Conducind într-o noapte mașina pe care 
o avea în iotare, a găsit parcată pe șosea 
o autobasculantă aflată in pană. Cum șo
ferul acesteia era plecat după ajutor, 1. V. 
s-a gindit să-și arunce o privire asupra de
fecțiunilor de la mașina colegului. în scurt 
timp a început să meșterească : pompa de 
benzină, electromotorul și toate piesele care 
mal erau în bună stare au fost „transfe

rate- de pe mașina defectă în mașina sa. 
Tocmai cind se pregătea să plece, hop ! 
apare păgubașul...

Judecat in fața colegilor săi de muncă, 
I. V. se explică :

— La început am vrut să-1 ajut pe cel 
rămas in pană Negăsindu-1... Știți noi, șo
ferii, mai facem rost cum putem de unele 
piese...

Se uită in sală, scontind pe „înțelegere". 
Dar nu intîlnește decit priviri dezaproba
toare. E adevărat, șoferii se ajută între ei, 
își mai Împrumută cite o piesă, dar nu-și 
fură unul altuia „căciula". Asemenea fapte 
n-aveau cum să găsească aprobare din par
tea colegilor lui. își dă seama de acest lu
cru și încearcă o nouă tactică :

— Nu m-am gindit decit la interesele În
treprinderii. Mașina mea nu funcționează 
prea bine și voiam 6ă-i înlocuiesc cîteva 
piese... Altfel ce aveam să fac eu cu piesele 
acelea ? !

Nici poza de victimă a „excesului de zel" 
față de interesele întreprinderii n-a avut 
mai mult succes.

Condamna
tul... indispen

sabil
Tiberlu Țintea a fost trimis în judecată 

pentru abuz in serviciu contra intereselor 
obștești. Constatîndu-se că prin activitatea 
infracțională inculpatul a cauzat o pertur
bare importantă in activitatea unității so
cialiste, instanța l-a condamnat la un an 
tnchisoare îorccțională. Iată însă că la Ju
decătoria rectorului 7 se deschide un 
nou dosar :

— Onorată instanță, vă rog să dispuneți 
aminarea executării pedepsei.

— Motivele sint neîntemeiate.
— Nu-i vorba doar de motivele mele, ci 

fi de interesele întreprinderii. Vă rog să 
observați că la dosar se află o adresă a 
întreprinderii prin care se cere același 
lucru...

— Am văzut-o fi o considerăm ca nea
venită.

Intr-adevăr, la dosar se afla o adresă a 
„subscrisei O.C.L. Alimentara sector 7“ 
care, prin reprezentanții săi legali (semnă
turile directorului Vasile Modaș și directo
rului comercial Tudor Paraschiv par a fi 
autentice — n.n.), solicita păsuirea infrac
torului de la executarea pedepsei. Motivele? 
Nici nu-ți vine să crezi ! Cităm la intim- 
plare din osanalple pe care reprezentanții 
întreprinderii Ie ridică celui care a fost con
damnat teemai pentru abuz in serviciu : 
activitate exemplară, element de bază, in
dispensabil bunului mers al activității în
treprinderii etc. In încheiere se arată că 
dacă T. Țintea ar fi trimis să-și execute 
pedeapsa, unitatea unde lucrează (n.n. —
vinzător la Complexul nr. 2 Drumul Ta
berei) ar suferi o pierdere ireparabilă, cu 
grave consecințe pentru activitatea ei 1

Intervenția neavenită are o singură.- 
utilitate : ea pune clar in evidență climatul 
de toleranță și indiferență in care infrac
torul a putut acționa nestingherit.

Din caietul 
grefierului

„Martorii arată că inculpatul Tache Popa 
s-a recomandat la două femei drept ofițer 
de miliție și le-a cerut să șe legitimeze. La 
intervenția unor cetățeni, intre care și soții 
celor două femei, cel care se recomandase 
ofițer de miliție i-a invitat și pe aceștia să 
se legitimeze, lntrucit inculpatul se afla In 
stare de ebrietate, martorii au refuzat acest 
lucru, drept pentru care acesta l-a invitat 
la miliție să lămurească lucrurile. In drum 
spre sediul miliției, inculpatul a vrut să 
dispară, dar martorii l-au reținut și l-au 
condus la miliție, unde s-a dovedit că Tache 
Popa nu era ofițer de miliție, ci un cetățean 
fără ocupație și care, uzurpind de calități 
oficiale, a vrut să-i intimideze pe martori".

(Din dezbaterile dosarului nr. 1316/ 
1973, soluționat de Judecătoria 

sectorului 4)
EmJl MARIN ACHE
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Din cele 39 județe ale țârii 
răspunsuri la irei inirehări

♦ Ciți pomi frnctiferi ați plantat 
pină aenm?

♦ Ciți pomi veți mai planta in 
următoarele zile?

♦ Ce inițiativă s-a remarcat în 
mod deosebii ?

Sarcină prioritară în agricultură

ÎNSĂMÎNTAREA PORUMBULUI
Pentru încheierea în timp optim a lucrărilor trebuie 

însămînțate zilnic cel puțin 200000 de hectare

ALBA
• 52 000, cu 20 000 mai mult decît 

s-a prevăzut.
• 2 000
• Deosebi» de vnlorv*sl i~a dovedit Inițiativa 

consiliului popular județean de a transporte operativ 
puieții in fiecare comună, unde s-au amenajat puncte 
de desfacere, cetățenii nemaifiind obligați să se de
plaseze in alte localități.

ARAD
• 79 00"
• Acțiunea s-a încheiat. Vegetația 

este înaintată.
< ® Cooperatorii din Cipîlnas se situează In trun-
tea acțiunilor de masă inițiate in județ. Ei au plantat 
in masiv 10 hectare de pomi fructiferi. Intr-o altă 
comună. Ghioroc. gospodarii si-au plantat in ogrăzi 
Si pe ulițe 1 900 pomi. Fiecare elev care a plantat 
cite un pom l-a luat In Îngrijire oină va da rod.

ARGEȘ
• 190 830
• Acțiunea s-a încheiat. S-au plantat 

peste plan 98 290 pomi.
O Organizarea Intr-un timp record a unor olan- 

tații intensive cu vișini, pe 170 de hectare.

f-------------------
în ziarul de Ic'd mu consemnai rezultatele obținute pină I» 13 apri

lie la semănat. Suprafața totală realizată reprezintă 1 556 000 hectare. 
Este, fără îndoială, un succes important dacă avem In vedere condi
țiile climatice mai puțin favorabile din Această primăvară și faptul că, 
șl la această dată, in cooperativele agricole există circa 63 000 hectare 
teren acoperit cu luciu de apă. La teleconferința care a avut loc sim- 
bălă dimineața la minister s-a indicat direcțiilor agricole să urmă
rească realizarea în timpul cel mal scurt a tuturor suprafețelor prevă
zute a se cultiva cu floarca-soarelul, sfeclă de zahăr, cartofi, planlo 
medicinale șl să amplaseze aceste culturi pe cele mal potrivite te
renuri. Cuvtntul de ordine pentru conducătorii unităților agricole tre
buie să fie insămințarca, pină la ultimul hectar, a suprafețelor des
tinate acestor culturi și aplicarea. încă de la răsărire, cu cea mal marc 
răspundere. a lucrărilor de intrețincre.

Insămințarca porumbului, datorită suprafeței mari afectate aces
tei culturi, precum și timpului foarte scurt in care trebuie executată 
lucrarea, trebuie să se situeze, acum, pe primul plan al preocupărilor.

----------------- CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Pină H sfirșiluî săptămlnli care * trecut, au foit însămînțate eu po
rumb 214 000 hectare, ceea ce este încă puțin.

Pentru Insămințarea porumbului In timp optim, trebuie să se rea
lizeze, pe țară, o viteză medie zilnică de cel puțin 200 000 hectare. 
Acest lucru este cu putință de realizat. în unitățile agricole din jude
țul Dolj, de exemplu, in ultimele zile, viteza de lucru la semănatul 
porumbului a atins 10 000 hectare șl se apreciază că prin folosirea din 
plin a tuturor capacităților mecanice de lucru dc care dispun unitățile 
agricole să se obțină un ritm șl mal intens, astfel ca perioada afec
tată insămințărli să ae reducă simțitor. în toate Județele trebuie să 
fie luate măsuri pentru a se Intensifica semănatul porumbului. La 
minister ac apreciază că scăderile de temperatură Înregistrate In ul
timele zile nu trebuie să conducă la rețineri din partea specialiștilor 
In ce privește executarea acestei lucrări. Temperatura solului este des
tul de ridicată, iar vremea so reîncălzește, ceea cc constituie un cle
ment favorabil pentru răsărirea In bune condiții a porumbului.

TRANSMIT DIN JUDEȚELE: ---------------

TULCEA REPEDE Șl BINE

ARE CUVINTUL GRUPUL
DE CORESPONDENȚI VOLUNTARI 

Al „SCINTEII"

Prețios — fiecare 
gram de metal

BACĂU

• 51 000
• 49 000
• în municipiul Bacău a fost organizata „Săptă- 

mina sădirii pomilor*, in cadrul căreia fiecare din 
cei 11 000 de pionieri si școlari au plantat cite un pom. 
Muncitorii. intelectualii si ceilalți cetățeni al orașului 
au plantat in grădini și parcuri 25 000 de pomi.

BIHOR
• 563 000
• Acțiunea s-a încheiat. Au tost 

plantați peste plan 63 000 pomi.
a In această acțiune s-au remarcat, in mod deo- 

sebit, locuitorii din Dioslg de la care a pornit chema
rea : ..Fiecare circumscripție electorală să devină un 
colț de livadă, fiecare împrejmuire — un spalier ro
ditor". In această comună au fost plantați 49 635 pomi 
fructiferi și 50 068 butași de viță de vie.

Declanșat la începutul acestei săp- 
tămini, insămințatul porumbului se 
desfășura vjneri și simbătă în 67 de 
cooperative agricole de producție.

— Cu toate condițiile vitrege de la 
începutul primăverii, ne-a spus tov. 
Alexandru Volcov, directorul gene
ral al direcției agricole Județene, s-a 
clștigat foarte mult din timpul pier
dut, printr-o bună organizare a mun
cii. Ziua dc lucru pentru noi În
seamnă 14 ore și chiar mal mult.

— Concret, ce ați clștigat din tim
pul pierdut Inițial ?

— Să dau un exemplu. Din toam
nă ne-au mal rămas de arat 6 300 
ha, terenuri ce avuseseră exces de 
umiditate. Calculele noastre ne-au 
permis sâ facem unele mutații de 
tractoare Încă înainte de începerea 
insămințărilor din prima epocă. în 
felul acesta, s-a putut crea front de 
lucru și ne-a permis ca pină în sea
ra zilei de 12 aprilie să semănăm 
cu porumb peste 9 500 ha, din cele 
aproape 40 000 prevăzute a se cul
tiva în cooperativele agricole. în a- 
celași timp, terenul este pregătit 
pentru semănat pe 18 000 ha.

— Cind veți încheia semănatul 
porumbului ?

— Cel mal târziu simbătă 21 apri
lie.

Aprecierea directorului general 
este susținută de fapte. Vineri, am 
străbătut, de la Smirdan pină dinco
lo de orașul Tulcea, peste 150 
km. Pretutindeni, mecanizatorii și ță
ranii cooperatori, prezenți pe ci mp 
din zori, lucrau cu toate forțele la se
mănatul porumbului. Terenul era 
neted ca in palmă. La cooperativele 
agricole Horia și Izvoarele viteza 
zilnică a fost depășită într-o singu
ră zl cu cite 15 ha. La cooperativa 
agricolă Horia, de pildă, cele 5 se
mănători, echipate și cu dispozitive 
pentru erblcidat, au atins viteza zil
nică de lucru planificată chiar din 
prima zl. In cimp, alături de ceilalți 
factori de răspundere din coopera
tivă, 11 intilnim pe Dumitru loniță, 
primarul comunei : „Munca a fost 
organizată mai bine ca orlcînd, iar 
mecanizatorii își fac datoria cu mul
tă conștiinciozitate, fapt care consti
tuie o garanție că în aproximativ 
3—5 zile Încheiem semănatul po
rumbului".

culturii porumbului au fost discuite 
și grăpate de trei-patru ori pină s-8 
obținut calitatea corespunzătoare.

• Toate cooperativele agricole au 
sămînța asigurată, transportată $1 
depozitată In magaziile proprii.

• Secțiile de mecanizare au pri
mit indicații pentru punerea In sta
re de funcționare a semănătorilor 
tip 2 S.P.C.-2 pentru a fi folosite 
pe terenurile In pantă și denivelate.

NU TOȚI
MECANIZATORII LUCRAU LA C1MP

UN PROGRAM
ÎN PATRU PUNCTE Șl UN

TERMEN: ZECE ZILE
BISTRIȚA-NĂSĂUD
• 87 000 de meri, pruni, cireși, perl 

și nuci.
• 3 000
• Deosebit de eficienta * fost Inițiativa stațiunii 

experimentale pomicole din Bistrița, care a pregătit în 
pepiniere si a livrat operativ unităților agricole din ju
dețele Bistnța-Nâsâud și Mures 110 000 puieți de 
pomi fructiferi. 50 000 butași de viță de vie. 30 000 
butași de smeurâ sl 50 000 butași de coacăz negru.

BOTOȘANI
• 173 000
• 20 000
• ..Fiecare utecist — cite 5 pomi fructiferi plan

tați in gospodăriile părinților* — inițiativă lansată de 
comitetul U.T.C. al liceului din Săveni. Bilanțul : cei 
600 de uteciști au plantat 3 000 de pomi fructiferi.

în județul Alba, semănatul cultu
rilor din epoca I s-au încheiat. 
Acum semănatul porumbului este la 
ordinea zilei. Pină in 13 aprilie, coo
perativele agricole însămințaseră 
3 900 hectare cu porumb din cele 
24 800 planificate. Organele agricole 
județene au stabilit ca această lu
crare să se termine în următoarele 
10 zile. Ce măsuri au fost luate pen
tru intensificarea ritmului de lucru ? 
Am adresat această întrebare tov. 
ing. loan Lascu, director adjunct la 
direcția agricolă județeană. Redăm

succint măsurile principale expuse 
de interlocutor.

• în această primăvară au fost a- 
rate și discuite 22 700 hectare. în- 
trucit lucrarea solicită un volum 
mare de muncă, Jn cadrul celor 12 
consilii intercooperatlste din județ 
s-au organizat acțiuni de întrajuto
rare intre unități.

• La indicația biroului comitetu
lui Județean de partid, direcția agri
colă a luat măsuri pentru a se asi
gura o calitate optimă arăturilor și 
pregătirii patului germinativ. în 
multe unități terenurile destinate

în județul Sălaj, cooperativele agri
cole de producția au terminat insă- 
mințărlle din prima epocă, Totodată, 
au fost arate și pregătite pentru ln- 
sămințarea culturilor din epoca a 
doua 49 000 ha, ceea ce reprezintă 92 
la sută din prevederi. Există, deci, 
toate condițiile ca, în scurt timp, 
insămlnțârile de primăvară să fie 
Încheiate.

„Mecanizatorii au muncit cu Înalt 
spirit de răspundere, ne spune Iona 
Boca, președintele cooperativei agri
cole din Dragu. Avem multe tere
nuri în pantă, dispersate, care se 
lucrează greu șl unde este nevoie 
de multă atenție și pricepere. Iar 
dacă în prezent am terminat de ln- 
sămințat culturile din prima epocă 
și pregătirea terenului pentru po
rumb s-a făcut în condiții deosebit 
de bune, aceasta se datorează în 
primul rind muncii mecanizatorilor". 
Și, Intr-adevăr, privindu-1 la lucru 
pe tractoriștii Iile Clmpcan, Vasile 
Zdroba, ^Nicolae Tibrea și Ioan Pop, 
care pregăteau terenul și semănau 
pe parcela numită „Poduri", una 
dintre cele mai .accidentate, ne-am 
dat seama cită dreptate avea pre
ședintele să laude munca acestor oa
meni.

în multe locuri mecanizatorii au 
Înțeles că eficiența muncii lor se 
măsoară In nivelul recoltelor obți
nute pe terenurile unde lucrează. A- 
cest fapt l-a Îndemnat la acțiuni 
concrete. Astfel, la Almaș, Agrij, 
Stirci, Crasna, tractoriștii au Înche
iat contracte cu cooperativele agri
cole, în cadrul acordului global, pen
tru toate lucrările executate meca
nizat la culturile prășitoare, de la 
Insămlnțare pină la depozitarea re
coltei. Acolo unde va fi nevoie, lu
crările manuale le vor face împre
ună cu ceilalți membri ai familiilor 
lor. Șl trebuie remarcai că In toate 
aceste unități lucrările au fost exe
cutate la timp și de cea mai bună 
calitate.

Iată de ce situațiile din acele uni
tăți unde tocmai deficiențele orga
nizatorico provoacă Întârzieri in exe
cutarea lucrărilor sint cu atit mal 
contrastante. Ziua, in amiaza marc, 
la secția de mecanizare Zimbar, 10 
tractoare erau in „repaus", iar trac
toriștii făceau curățenie prin curtea 
sediului. Un alt tractor, încărcat cu 
fier vechi, pornea la drum spre Za
lău. Șeful secției de mecanizare, 
loan Măigrădean, Încerca să ne ex
plice această situație prin aceea că 
„ieri s-a lucrat pină noaptea tîrziu". 
Oare mecânzlatorii lucrează noaptea 
pentru ca ziua să se ocupe de cură
țenie ?

Uzina da autoturisme 
din Pitești este una din
tre marile unități indus
triale care In procesul 
de producție folosește ca 
materie primă, aproape 
In exclusivitate, metalul. 
Iată de ce problema ob
ținerii unor piese de cea 
mai bună calitate, cu un 
consum cit mai redus de 
moțai, preocupă in mod 
deosebit colectivul nos
tru.

După mai multe dezba
teri, in adunările ge
nerale ale organizații
lor de partid, sindicale 
și de tineret șl o amplă 
analiză In cadrul comite
tului oamenilor muncii, 
propunerile In această 
privință au Început să 
prindă viață. încă din 
luna ianuarie, de pildă, 
anumite repere se for
jează pe mașlna de for
jat vertical, economisln- 
du-se la fiecare bucată 
aproape 40 grame metal. 
Procedindu-se astfel, In 
acest an consumul de 
metal va scădea cu ccl 
puțin 30 tone. în aceeași 
secție — de forjă — s-a 
pus la punct procesul do 
forjare a anumitor re
pere pe mașina rotativă 
specială, fapt ce va per
mite economisirea a cir
ca 90 grame metal la fie
care reper forjat. Secția 
de turnătorie aluminiu 
se prezintă $1 ea cu o 
noutate: vechiul proce
deu de turnare stati
că, In cochilie, a fost în
locuit prin turnarea unor 
repere sub presiune, ob- 
țlnindu-se o economie 
de 20 grame metal la 
fiecare piesă turnată. Un 
calcul estimativ arată că 
din materialul ce va fi 
economisit in acest an se 
vor turna în plus aproxi
mativ 100 cutii de viteză 
necesare autoutilitarelor 
pentru export. La montaj 
agregate a început aplica
rea unul nou sistem de 
croire combinată a repe
relor ștanțate și, ca ur
mare, se consumă cu

20—25 grame metal mai 
puțin la flecare reper. în 
aceste zile, In secția mo
tor a început să se expe
rimenteze procedeul ex
trudării La rece. în cursul 
acestui semestru 25 de 
repere — printre care șu
ruburile pivot, tacheții 
de la autoturismul „Da- 
cla-1300", prezonul pen
tru fixarea roții, dopul fi
letat, șurubul de reglaj 
ș.a. — vor fi prelucrate 
după această metodă, care 
va permite, pină la sfirși- 
tul anului, economisirea a 
peste 80 tone de metal, 
contribuind totodată la 
creșterea productivității 
muncii. De altfel, in 
cursul lunii martie au 
fost realizate, pe baza a- 
cestei metode, peste 
50 000 șuruburi pentru 
biela compresorului de 
frinare, economlsindu-se 
astfel 3 tone metal. în 
plus, colectivul uzinei și-a 
propus să obțină o econo
mie In valoare de încă 
1 500 000 lei prin mal buna 
utilizare a unor materia
le cum sint masticurile, 
vopsetele, plsla. cartonul 
etc. în acest sens, folo
sind mal rațional aceste 
materii prime, colectivul 
secției montaj-vopsitorie 
a șl realizat in luna mar
tie o economie in valoa
re de 120 000 lei.

Constructorii autoturis
mului românesc sint ho- 
tărîți să muncească cu 
întreaga lor pricepere și 
energie, spre a gospodări 
cit mai rațional materiile 
prime șl materialele, a 
reduce continuu consu
murile, pentru a realiza 
planul pe acest an cu 
cheltuieli materiale mai 
reduse.
Gheorghe SIMA — teh
nician, Constanîîn ML 
NHA — qalvanizator, 
Silviu MÂTAOANU — 
redactor, din grupul de 
corespondenți voluntari 
ai „Sclnteii” de la Uzina 
de autofurisme-Pitești.

Semănatul porumbului la C.A.P. Dirvari, judeful Mehedinfi (Foto : S. Cristian)

BRAȘOV
• 40 000
• 5 000
O Locuitorii municipiului Brașov au plantat pe 

străzile cartierelor și !n zonele virane 5 000 de pomi. 
Toți cetățenii din comunele Bran și Moeciu au plan
tat pomi in fiecare ogradă și pe fiecare stradă.

BRĂILA

• 57 338
• 2 000
♦ Pentru aprovizionarea rapidă și Îndestulătoare 

cu material sâdltor a cetățenilor și unităților agricole, 
întreprinderea pentru aprovizionarea cu semințe si 
material sâditor Brăila a luat inițiativa de a trimite 
In toate piețele mașini cu pomi. Cetățenii din comuna 
Tudor Vladimirescu au hotărit ca In fiecare gospodărie 
*ă se sădească cel puțin 3 pomL

BUZĂU

• 96 550
• 2 000
• Locuitorii comunei Pogoanele, viitor centru 

urban, au inițiat acțiunea : „Un om — un pom“. Ini
țiativa a fost preluată și de alte sate și comune.

CARAȘ-SEVERIN
• 90 000
• 10 500
• Toate școlile din județul Caraf-Severin si-au 

creat pepiniere proprii, unde copiii Învață pomieultu- 
ra_ de la plantare și întreținere, pină la recoltare. La 
Caransebeș s-a realizat o ..livadă a tineretului", in care 
a-au plantat, numai in această primăvară. 1 500 duzi.

CLUJ
• 50 000
• Nu se mal plantează, vegetația 

fiind înaintată.
• 150 studenți de la Institutul Agronomic au 

plantat 5 ha cu coacăz negru la cooperativa agricolă 
de producție Coruș. E! s-au angajat să execute in 
viitor și lucrările de întreținere, supraveghind Înde
aproape dezvoltarea livezii.

In numerele viitoare, răspunsuri din alte judefe.

Coordonatele esențiale ale progra
mului național pentru perfecționa
rea pregătirii politico-ldeologlce șl 
profesionale a cadrelor din econo
mie. adoptat prin hotărîrea C.C. al 
P.C.R. din luna februarie 1971, pun 
in evidență că această amplă acțiu
ne a fost concepută intr-o manieră 
ce refuză didacticismul, invățămîn- 
tul „în sine", abstract, scopul ei 
fiind acela de a-i ajuta pe BDCCla- 
llști să-și însușească temeinice cu
noștințe in domeniul organizării s! 
conducerii societății socialiste, pe 
care sâ Ie aplice nemijlocit în prac
tica economico-socială.

Cursurile organizate în cadrul In
stitutului central pentru perfecționa
rea pregătirii cadrelor atestă eloc
vent această orientare pozitivă. Stu
diile cu caracter aplicativ elaborata 
de cei care au urmat cursurile $1 
susținute la încheierea lor conțin 
un fond de Idei valoroase, a c’i’-or 
aplicare, fie așa cum sînt cristali
zate In studii, fie pornindu-se de la 
ete. ar putea determina importante' 
clstteurl pe planul creșter'i eficientei 
activității economice. Din păcate, 
pînă acum nu a fost perfectat un 
sistem operativ de comunicare • n»’-e 
încHtutul de perfecționare a pregă
tirii cadrelor sl unitățile productive 
pentru valorificarea materialului bo
gat existent alei ; nu-l mal puțin 
adevărat că nici In sens’ll opus, de 
la Inirenrinderi către institut, nu se 
manifestă încă un interes deosebit 
pentru a doniste si solicita aeete 
stud'i ce pot fi valorificate. Astfel, 
In t’mn ce lucrări de înaltă tinută 
gfHnf'fîcă. axate pe probleme cte r©l 
mai larg Intere» nenfru unității© 
productive, se prăfiilrsc In sertare, 
Întreprinderile abordează, clteodată, 
empiric și rudimentar, aspecte simi
lare de organizare a nrndurtteî s> a 
muncii pentru care pvldă deja «n’u- 

<11 Interesante, purtând gir știin
țific.

Fantele dovedesc eâ, adesea, d© 
Ungă necunoaștere. In calea valori
ficării ideilor cristalizate la cursurile 
de perfecționare anare încă un Ina
mic redutabil : Inerția. Despre acos
tă «erina<ă deficientă ne vorbesc rln- 
diirlle re urrne-i-’ă.

înc George Plețofanu. d<n Minis
terul Agriculturii. Industriei Ali
mentare <si Anelor, n absolvit In vare 
anului 1970 cursurile pent re consul
tanți |n organizare <;! m-ndurere La 
ranătiil unul an sl lumătnte d* stu
diu Intens, cu scoatere d’n produc
ție. a elaborai, ne bnza investtea- 
fief infrenrlnce 1a tina dte InlrenHn» 
deț-lle de mecanizare p a <r-‘ n.i1t*,r1f 
șl coonerativele agricole din raza 
a terentă o lucrare n-ln ca-e nmnij. 
pea UH stetem nerf'V’țtenal «f'n’rtnț 
de nroeramare a eveeiitJ-H 
lor aerlcote mecanizate în esență, 
studiul viza realizarea nuci ennr<in-

_____________________

nări sistematice o actlviitătll unită
ților de mecanizare sl cooperativelor 
agricole, afectarea rațională a resur
selor acestora, aplatizarea virfurllor 
de lucrări în scopul realizării lor In 
termenele agrotehnice și în condiții
le unei cit mai judicioase utilizări 
a întregului parc de mașini agricole; 
in plus se preconiza raționalizarea 
sistemului Informațional în perspec
tiva adaptării lui la prelucrarea me
canizată a datelor. Apreciat deosebit 
de elogios de specialiștii institutului 
central de perfecționare, studiul a

tul lunii august 1971 depune la 
cabinetul aceluiași adjunct al minis
trului o nouă notă, Însoțită de alte 
documente, care atestă oportunitatea 
valorificării studiului. Dar șl după 
această revenire a urmat aceeași 
Inexplicabilă tăcere, Autorul studiu
lui a continuat să ceară sprijin, dar 
In z.adar.

Care au fost cauzele care au dus 
la acest deznodămînt nefiresc 7 în
trebarea am adresat-o chiar tovară
șului Emil Luca, actualmente direc
tor adjunct in Departamentul agricul-

rea ministerului a fost de acord să se 
fructifice o asemenea lucrare ; reți
nem, de asemenea, aprecierile elogi
oase ale specialiștilor privitoare la 
valoarea Ideilor și propunerile for
mulate in studiu. Deci, motive sufi
ciente pentru a se fi mers oină la 
capăt, a se fi tras o concluzie te
meinică asupra studiului întreprins. 
Argumente la care se adaugă chiar 
și faptul că perfecționarea Dregătirii 
Inginerului G. Pleșolanu. timp de 
un an șl jumătate, a solicitat un a- 
numit efort financiar — circa 75 000

m merite reale"
...merita să rămînă în sertar?
• CE A URMAT DUPĂ ELOGIILE SPECIALIȘTILOR DE LA INSTITUTUL CENTRAL PENTRU 
PERFECTIONAREA PREGĂTIRII CADRELOR î • CUM DEVINE UN CONSULTANT IN 
ORGANIZARE „SIC1ITOR Șl ENERVANT" • „CONDIȚIILE OBIECTIVE" Șl TEAMA 

DE NOU

fost propus pentru aplicare. Condu
cerea M.A.I.A.A. a dispus ca expe
rimentarea să aibă loc, mal Intii, in 
două unități de mecanizare :< la Clo- 
rogirla și Segarcea. Și, fără Intlrzie- 
re, s-a trecut la treabă.

Experimentarea a durat patru luni. 
La sflrșltul anului 1970, autorul stu
diului a prezentat conducerii minis
terului rezultatele experimentării, 
extrem de favorabile după cum a- 
testau documentele semnate de con
ducerile celor două unitătl șl care 
îndreptățeau, ca atare, aplicarea, pe 
scară largă, In unitățile de mecani
zare a agriculturii a metodelor mo
derne de programare.

Din acest moment, lucrurile iau 
o turnură neașteptată. Adjunctul 
de atunci al ministrului căruia l-au 
fost Înaintate concluziile experimen
tării — pe atunci de sectorul de me
canizare răspundea ing. Emil Luca 
— te Închide intr-un dosar șl nu 
mal suflă o vorbă despre ele. Vreo 
șapte luni mal tirziu lucrarea este 
returnată autorului, prin intermediul 
șefului de birou, fără nici un răs
puns. dună ce In prealabil trecuse 
Drin mllnlle directorului general ad- 
lunct — ing. Paul Ivan.

Autorul nu dezarmează. Lâ sfirșJ-

turii de stat al aceluiași minister. 
Trebuie să mărturisim că am fost, 
pur și simplu, ululți de detașarea 
și dezinvoltura cu care Interlocuto
rul ne-a vorbit despre această întim- 
plare. Din capul locului el a ținut 
eă sublinieze „realele merite ale 
studiului, caracterul lui profund a- 
plicativ. atit in unitățile dc mecani
zare, cit și in Întreprinderile agri
cole de stat", recomandind (culmea- 
culmilor !) experimentarea Iul neîn
târziată (subl. ns.) în mai multe u- 
nltăți amplasate in diverse 2onc ale 
țării ; mai mult chiar, și-a manifes
tat dorința de a se ocupa personal 
de experimentare în citeva unitătl 
din subordinea d-sale (I I).

— De ce nu ați dat cur6 acestei 
dorințe atunci cind totul depindea 
de dv.. cind aveați obligația să fruc
tificat! rezultatele studiului amin
tit ? — am întrebat.

— Pentru că la scurt timp am pri
mit altă muncă.

— Cam Drin ce perioadă ?
— Dacă Îmi amintesc bine, pe la 

sflrsltul lunii noiembrie. 1971.
— Deci soarta experimentării a 

depins de autoritatea dv. aproape 
un an...

Reținem faptul că Inițial conduce-

lei — investiție care se cuvenea ram
bursată societății.

în cazul de față însă se pare că 
singura „grijă" a factorilor implicați 
a fost să... lase să se aștearnă uita
rea peste o lucrare valoroasă. In a- 
celași context se Înscrie șl discuția 
purtată cu ing. Paul Ivan, direc
tor general adjunct al Direcției 
generale de mecanizare. De la bun 
Început, Interlocutorul a ținut să ne 
atragă atenția că in ultimii ani u- 
nltățile din cadrul ministerului au 
parcurs unele îmbunătățiri organiza
torice care ar diminua funcționali
tatea studiului in cauză. întrebat ce 
a făcut d-sa la vremea respectivă 
pentru ca studiul să fie aplicat Dină 
la capăt interlocutorul a răsouns 
sec: „Am citit lucrarea In calitate 
de coleg. Nu aveam căderea să ho
tărăsc asupra rosturilor ei. Alții tre
buiau să facă acest lucru".

La prima vedere s-ar putea trage 
concluzia că este vorba de lipsă dc 
receptivitate, de neînțelegerea, pur 
și simplu, a unei idei noi, cum. din 
păcate. 6e mai poate întâmpla. Cre
dem însă că De lingă aceasta este 
vorba șl de altceva și anume de o 
anumită reticență față de nou, de te
merea care se manifestă nu o dată

la unele cadre do a nu fl obligați) 
prin adoptarea noului, să disloce 
structuri sau să schimbe practici „o- 
bișnuite", chiar dacă ele se dovedesc 
anacronice, imbătrinite.

Că așa stau lucrurile am avut pri
lejul să ne convingem o dată in 
plus la Centrala de reparații auto, 
unde ne-am interesat de soarta pro
iectului întocmit de consultantul in 
organizare Florin Pașa, care pro
pune un nou sistem de derulare a 
relațiilor dintre uzinele de repara
ții auto șl miile de beneficiari din 
economie. Finalizarea studiului pro
mite o eficiență de peste 100 mili
oane lei. Cu toate acestea, după mai 
bine de șase luni de la susținerea 
la Institutul central pentru perfec
ționarea pregătirii cadrelor, studiul 
stă închis într-Un sertar, fără să se 
fi întreprins în acest interval de 
timp nici cel mai neînsemnat de
mers pentru valorificarea lui. Con
ducerea centralei ne-a asigurat că 
va fructifica lucrarea, dar că. deo
camdată așteaptă......condiții mal fa
vorabile". Dar așteptarea acestor con
diții durează, cum / spuneâm. de 
multe luni — iar dacă lucrurile vor 
evolua tot așa există toate șansele 
ca peste 1—2 ani să auzim că stu
diul... și-a pierdut actualitatea.

O concluzie anare pregnant : apli
carea unor studii estimate. ca valo
roasa nu poate fi lăsată la voia bu
nului plac, a hazardului sau jocului 
Întâmplărilor. Faptul că nu a fost pe 
deplin înțeleasă Încă pretutindeni o 
cerință atit de imperioasă, cum este 
finalizarea proiectelor și studiilor, 
la cit mai scurt timp după în
toarcerea specialiștilor în unitățile de 
care aparțin, este un motiv de a 
considera că se impună elaborarea 
unul sistem de urmărire riguroasă în 
fiecare Întreprindere a eficientei 
perfecționării pregătirii cadrelor. 
Se va putea vorbi Intr-adevăr da 
fructificarea maximă a cunoștințelor 
acumulate, numai atunci cind cei 
întorși de la perfecționare vor fl o- 
bligațl. și ajutați In același timp, 
să-șl pună neîntârziat în valoare stu
diile Întreprinse, să devină ei înșiși, 
la locul de muncă, promotori per- 
soverenți, tenaci ai noului, prin în
vingerea oricăror mentalitătâ șl ne
împăcat! al practicii învechite de 
conducere și organizare a produc
ției.

...O întrebare rămlnc. totuși, a fi 
lămurită : își mal menține actualita
tea studiul Ing'nerulul G. Plesola- 
nu ? Ar mal fl valabile și în prezent 
avantajele oferite de acesta ? Desi
gur. un răsouns autorizat îl pot da 
numai organele de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii. Industriei 
Alimentare șl Apelor.

Ioan ERHAN
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Cum înțelegem respectul IERI S-A INAUGURAT

Casa de cultură
0 PRESTIGIOASĂ TRIBUNĂ

actualita- 
datorie pioa- 

de manual di-

de clasici ?
IstR o întrebare 

te. Ca o simplă 
sâ ? Ca o obligație 
dartic T Sau ca un prilej de exerci
tare a unui spirit critic agresiv șl 
diletant, a cărui finalitate nu este 
mai justa situare a locului pe care 
11 ocupa opera acestora în cultura 
națională, ci o reclamă zgomotoasă, 
folosirea „scărilor de serviciu** ale 
scandalului literar pentru a atrage 
atenția asupra propriei persoane ? 
Asupra operei clasicilor revenim a- 
desea nu cu sentimentul că in înțe
legerea lor totul a fost spus, că In
tre ci șl noi nu se pot afla alte punți 
de legătură dccît acelea ale unor 
date bibliografice, ale unor docu
mente inedite, ale unor preciziuni 
biografice extrase din îngălbenite 
file de arhive. Asupra operei lor, 
noi, cei de astăzi, criticii marxiști, 
ne aplecăm cu convingerea că ei 
reprezintă permanențe ale spiritului 
national, ale unui mod dc gindire și 
simțire propriu poporului român, 
un univers de valori etice care de
finesc atitudinea noastră despre lu
me și viață, ca o expresie a frumo
sului îmbogățit de la o etapă la alta 
cu noi nestemate.

Privim In același timp opera lor 
nu cu admirația oarbă și necritică 
a acelor apologeți pentru care tot ce 
s-a scris altădată reprezintă un 
univers plat și plan, lipsit de relief, 
de înălțimi sublime dar și de sfâșie
toare contradicții. în acest univers 
a-au înfruntat deopotrivă idei une
ori opuse. In care se află ecouri ale 
unor curente ideologice ce au putut 
să prindă vremelnic In mrejele lor 
chiar și cele mai oneste conștiințe. 
Dar această valorificare ce presupu
ne explicarea critică riguroasă, ști
ințifică, nuanțată, ce presupune 
detectarea a tot ceea ce este 
caduc din perspectivă ideologică șl 
artistică, nu poate sâ albă nimic co
mun cu nihilismul. Valorificarea 
critică e un act științific ce unește 
cunoașterea Istoriei vieții sociale, 
politice și spirituale, a înfruntărilor 
diferitelor curente ideologice și ar
tistice, a specificului operei de artă 
în contextul societății românești de 
atunci. a ecoului pe care ea l-a avut 
In conștiința poporului și a întinde
rii și duratei acestui ecou.

Nihilismul e un act antiștiințific 
și anticultural pornit din necunoaș
terea tuturor acestor împrejurări, 
enunțînd judecăți In contradicție cu 
adevărul istoric. Asemenea încer
cări s-au mai făcut și concludent 
este faptul că opera clasicilor nu a 
Ieșit știrbită din aceste asalturi 
puerile și semidocte și nici nu a 
trecut la fondul pasiv al conștiinței 
naționale. Dimpotrivă, cei ce și-au 
asumat trista sarcină a „demolării" 
valorilor consacrate au căzut. în 
chip obiectiv, în cea mai deplină și 
mai tristă uitare.

Dar să ne gindim cum se explică 
această permanență a clasicilor cul
turii române În conștiința națională, ’ 
cum se explică faptul, că. generațiile 
succesive s-au recunoscut și se re
cunosc In opera lor, aflind în pagi
nile scrise de ei nu plăcerile de o 
olipă ale unei lecturi pasagere, ci o 
lume de ginduri și simțiri la care 
revin necontenit Clasicii literaturii 
române, scriitorii și artiștii care au 
fost selectați — ca să folosim o ex
presie a lui Ibrăileanu — de conști
ința națională și de spiritele sale 
cele mai reprezentative, și-au făurit 
opera într-o strînsă comuniune cu 
viața poporului, cu existență Iui, cu 
Idealurile și aspirațiile Iul, cărora 
ei le-au dat o întruchipare artistica 
superioară. Și cu cît ei au reușit să 
se ridice pe culmi de artă nepieri
toare, întrecind ceea ce a fost Îna
intea lor, spunlnd cum nu s-a mai 
spus, cu atît opera lor s-a impus 
publicului larg și a devenit una din 
permanențele acestei culturi despre 
care vorbeam la început. Clasicul 
este acel artist în opera căruia su
fletul poporului, istoria lui, viața 
lui dintr-o epocă și din totdeauna 
se contopesc. Scrierile lui adună, 
Intr-o sinteză de artă unică șl ire- 
petabilă, cele trei dimensiuni care 
dau sens vieții unei națiuni: pre-

7ontul, trecutul *i viitorul. Opera 
clasicilor este reprezentativă nu 
pentru că n redat cutare sau cutare 
fragment dc realitate efemeră, de 
lntimplarc cotidiană acoperită dc 
milul banalității, ci pentru că ea a 
captat esențele, ceea ce este carac
teristic In sufletul și conștiința 
poporului. Or. tocmai de aceea, nu 
numaj contemporanii, ci și urmașii 
s-au recunoscut in aceste opere care 
definesc structurile morale și spiri
tuale ale poporului român, demon- 
strind organicitatea vieții acestui 
popor, faptul că de-a lungul exis
tenței sale, arta a reprezentat nu jo
cul gratuit, absurd și inutil al unor 
oameni desprinși de realitățile sale 
sufletești, ci o modalitate de afir
mare a gindurilor și aspirațiilor 
sale, a frămintărilor sale.

Fără îndoială, evenimente de o 
Importanță istorică ce implicau în
suși destinul țării șl poporului nos
tru — cum ar fi anul 1R4B, pe care 
U aniversăm acum — au solicitat in 
asemenea măsură pc artiștii noștri,

a tot ccoâ ce 
cultural a pro- 

și nu restringe-

tîvft marxistă — 
patrimoniul nostru 
dus mal durabil , 
rea lui. Bineînțeles, această perma
nență lărgire a perspectivei nu tre
buie să duiă la deshumarea acelor 
fenomene marginale, accidentale, a- 
matoriste caro s-au ilustrat efemer 
și accidental in publicații fără au
diență și care n-au adus nlclun spor 
sensibilității și conștiinței artistice. 
Un Zarcmba nu are să valoreze ni
ciodată cit un Coșbuc, iar deshuma
rea lui nu merită in niciun fel obo
seala 1 Și am dat numaj un exem
plu.

Nihilismul salonard, ca să reve
nim la una din Ideile exprimate la 
început, nu aduce, nu poate aduce, 
evident, ” 
rea așa-zise| 
clasicilor sau a 
meni de

puncte de vedere

Incit cei mai mulți, cei mai strălu
ciți reprezentanți ai momentului 
și-au pus nemijlocit opera lor in 
slujba luptei forțelor inaintate ale 
epocii lor. Versul lor a fost manifest 
revoluționar, chemare la luptă, imn 
dc slavă, lncurajind și îmbărbătînd, 
a circulat în foi volante și a fost 
cintat in piețe publice. Și ceea ce 
mi se pare caracteristic e că și a- 
ceste pagini, asupra cărora conde
iul artistului nu a mai avut răgazul 
cizelării, s-au înscris în conștiința 
națională, producând aceeași vibran
tă emoție.

Fără îndoială, literatura e un 
fenomen viu, în continuă evolu
ție. mai ales intr-o cultură tinără 
cum e cea română, care, prin repre
zentanții ei cei mai de seamă, și-a 
pus dîntotdeauna problema aflării 
căilor de acces spre cele mal largi 
categorii ale publicului. Literatura 
și arta română și-au Îmbogățit, 
și-au nuanțat, și-au esențializat mij
loacele de expresie; ele n-au rămas 
închistate In formulele romantice 
aJe începutului. De aceea e necesar 
ca, printr-o analiză lucidă, științifi
că, să vedem punctele lor de racord 
cu contemporaneitatea, ce anume 
coarde vibrează și astăzi în sufle
tul nostru.

Unii scriitori au fost pe nedrept 
uitați, iar asupra altora, viziuni 
dogmatice, închistate, aruncaseră a- 
nateme neștiințifice, așezaseră eti
chete lipsite de viabilitate, unele 

/ âe-a dreptul grotești. Efortul nostru 
trebuie să constea în punerea în 
valoare critică, perspeo-

argumente in demonstra- 
lipse de valori a 

unor mari oa- 
. . . cultură contemporană a
căror operă, prin valoarea ei e- 
xemplară, prin sensurile ei u- 
manlste, s-a situat in pantheo- 
rtul culturii românești. Simple jo
curi de floretă, simple gesturi ver
bale contondente, lipsite de adevă
rul istoric, de raportare la împreju
rările care au transformat opera în 
componente ale spiritualității națio
nale. Intr-o cultură cu asemenea 
idealuri ca a noastră, intr-o cultură 
ce se refuză jocului steril de-a cu
vintele, manifestările critice nihi
liste, pierderea măsurii și a decen
ței critice sint insolite și de ne
acceptat.

Clasicii literaturii române s-au în
scris In 
nală, ei 
istoriei, 
sufletul 
făurirea 
devăr 
gat, „demodarea" lor 
decreta cutare critic dornic de re
clamă zgomotoasă ; prin opera lor și 
datorită lor generațiile de astăzi și de 
miine vor crește potrivit cu struc
tura morală a poporului, vor trăi cu 
credința că pe acest pămint s-au 
născut mari valori și vor fi mîndri 
că aparțin unei realități spirituale 
ce a dat asemenea piscuri ale fru
mosului și ale gindirii. De aceea mi 
se par demne de o reflecție mai 
adincă, delerminind îndreptările cu
venite, și tribulațiile programei ana
litice care, In ceea ce privește stu
diul literaturii române în școli, a 
trecut cu prea mare grabă la capi
tolul „alți autori" scriitori clasici 
prin a căror operă tinăra generație 
ar fi avut o imagine complexă a le
găturilor atît de trainice între arta 
și poporul român. De altfel, toate 
culturile lumii își prețuiesc clasicii 
nu cu smerenie prefăcută, ci cău- 
tind să-i explice^ să-i înțeleagă, sâ-i 
apropie de sensibilitatea modernă, 
să le permanentizeze opera. La ape
lul istoriei, clasicii au răspuns șl 
răspund : „Sintem și vom fi" I

a sindicatelor din Orșova
DROBETA TR. SEVERIN (co

respondentul „Scinteli", Virgil 
Tâtaru). Ieri după-amiază, in 
orașul Orșova — cel mai nou 
oraș pe harta patriei — s-a 
inaugurat noua casâ de cultură 
a sindicatelor. La festivitate 
au luat parte tovarășul Iulian 
Ploștinaru, prim-sccrctar al co
mitetului județean de partid, 
președintele comitetului exe
cutiv al consiliului popular ju
dețean, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, un mare număr de lo
cuitori ai orașului. Noul edi
ficiu cuprinde : o sală de spec
tacole cu 400 locuri, sală pen
tru coregrafic și seri cultural- 
distractivc. un club, o bibliote
că cu aproape 20 000 volume, 
săli destinate activității cercu
rilor foto, cineclub, muzică, arte 
plastice etc. Participanta la fes
tivitatea inaugurării casei de 
cultură a sindicatelor au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
angajindu-se să facă din acest 
nou așezămint cultural un a- 
devărat focar de cultură, de e- 
ducație comunistă a maselor.

A apărut
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k VECHII NOASTRE
MIȘCĂRI SOCIALISTE iPROGRAMUL I

Însăși ființa noastră națio- 
ne-au însoțit de-a lungul 
opera lor e plămădită din 
poporului și a contribuit la 
]ui. Prezența lor e un a- 

obiectiv ce nu poate fi ne- 
nu o poate

publică în deschidere 
„1 Mai — Ziua Inter- 
a oamenilor muncii", 

..... inlimpinarea aniversării 
Revoluției de la 1818", „Munca 
politică șl organizatorică de 
partid in contextul perfecționă
rii structurii unităților econo
mice", precum și „încheierea 
anului școlar in invățămîntul de 
partid la orașe". Sub genericul 
„Cum se înfăptuiește rolul con
ducător al organelor și organi
zațiilor de partid", Simion Do- 
brovici semnează articolul „Pă
trunderea in intimitatea proce
selor economico-sociale" ; Va- 
silc Dancoș — „O înaltă respon
sabilitate in îndeplinirea sarci
nilor" : Olga Humeniuc — „Pre
ocupări specifice intr-o unitate 
recent inlrată in funcțiune" și 
Traian Dănceanu — „Organiza
ția de partid și problemele crea
ției artistice".

Revista mal cuprinde, de ase
menea, rubricile : „Cincinalul 
înainte de termen", „Munca po- 
litico-educativă la nivelul exi
gențelor actuale", „A munci șl 
trăi in chip comunist", „Iniția
tive, metode, acțiuni", „Invăță- 
mintul de partid și propaganda 
prin conferințe".

In acest număr al revistei se 
publică, de asemenea, rubricile : 
„Pe teme de metodică", „Note 
critice", „Răspunsuri la întrebă
rile cititorilor", „Corespondenții 
județeni-transmit", „Cărți noi".

Revista 
articolele 
nafională 
„în

Apariția la București, cu nouă de
cenii in urmă, la 15 aprilie 1883, a 
revistei socialiste „Emanciparea" a 
adăugat o nouă tribună do luptă și
rului de publicații muncitorești care, 
după aproape două decenii do acti
vitate. dobîndiseră un loc distinct 
in frontul publicisticii noastre, odată 
cu un binemeritat prestigiu In cul
tura românească. Editată ' ' 
perioadă in care mișcarea 
fră socialistă traversa un 
de intense căutări și clarificări 
ideologice, „Emanciparea" a con
tribuit la maturizarea sa politică, 
a afirmat puncte de vedere înaintate 
in problemele ce confruntau socie
tatea vremii. înscriindu-și pe frontis
piciu hotărirea de a „lupta pentru a 
scoate pe popor din mizerie șl din 
ignoranță", ea s-a străduit înainte 
de toate să cultive in rindul citito
rilor interesul pentru Ideile materia
liste, științifice, cu convingerea că 
receptarea lor pregătește te.renul pen
tru asimilarea tezelor fundamentale 
ale socialismului științific. Așa cum 
sublinia recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „circulația Ideilor socia
liste in România 
a avut o puter
nică influență a- 
supra dezvoltării 
mișcării muncito
rești revoluționa
re și progresiste 
din țara noas
tră, legind-o, tot
odată, de timpu
riu, de mișca
rea muncitoreas
că internațională, 
conducători, 
închegarea, cu

intr-o 
noas- 

procos

SO de ani
de la apariția revistei 

„EMANCIPAREA"

. de înșiși marii ei 
Aceasta a determinat 

aproape 100 de ani 
în urmă, a organizației socialiste a 
proletariatului român, una dintre 
cele mai vechi din lume..., fapt con
semnat, de 
timpul său, 
gels".

De altfel, 
merite ale 
tocmai acțiunea . . , .
a unor idei fundamentale ale mar
xismului, de explicare a aces
tora pe înțelesul unor categorii, 
largi de cititori. Cu argumente con
vingătoare a fost relevată necesita
tea socializării mijloacelor de pro
ducție. „Pentru ca jaful și mizeria 
să înceteze — scria revista — tre- 
buiește ca instrumentele de muncă : 
păminiul, apa, capitalurile bancheri
lor și mașinele să fie proprietăți so
ciale, comune". Revista milita pentru 
o orientare combativă a mișcării 
muncitorești, pentru dezvoltare^ ei 
pe cale revoluționară, subliniind că 
puterea politică și economică poate 
fi cucerită numai prin lupta unită 
a muncitorimii.

Un puternic ecou în rlndurile 
opiniei publice a avut articolul „Un 
răspuns d-lui prim-ministru I. C. 
Brătianu la discursurile sale de la 
Craiova și sala Ateneului in privința 
proprietății", incisiv pamflet politic 
aparținind lui C. Dobrogeanu-Gherea, 
în care erau spulberate născocirile 

. șefului partidultri ' liberal prîviVid 
proprietatea colectivă ; pamfletul 
prefigurează unele din tezele expuse

altfel, apreciativ, la 
dc înșiși Marx și En-
unul dintre principalele 
revistei l-a constituit 

de popularizare

Valeriu RĂPEANU

Inconsecvențe
cu aplauze ?

Apreciez multe dintre 
emisiunile instructive, e- 
ducative ale televiziunii 
Progresele făcute de a- 
ceste emisiuni nu pot insă 
„motiva" absențele înre
gistrate lntr-un alt dome
niu important al progra
mului TV — divertismen
tul, reprezentarea umoru
lui românesc îndeosebi. Să 
dau un exemplu : „Gala 
lunilor", emisiune muzical- 
distractlvâ de amploare, 
care a debutat la începu
tul anului, ca o inițiativă 
promițătoare a televiziu
nii noastre. Concepută ca 
spectacol lunar, această 
emisiune a obosit prema
tur, ultima ei ediție (pre
zentată Eimbătă 7 aprilie) 
dind multe semne de... obo
seală. Nu mă refer la sce
nografie, la Imagine, la 
calitățile plastice care 
poartă amprenta unui stil 
și Îndreptățesc, cred eu, 
bune aprecieri, ca și pre
zentarea sau conducerea 
muzicală. Mă refer la su
marul și 1a conținutul 
foarte inegal al emisiunii, 
la faptul că „Gala lunii 
mart.e“ a fost transmisă 
In... aprilie și că progra
mul ei a oferit nu puține 
momente de decepție. In 
primul rind. nu toți lnter- 
prețil anunțați au apărut 
in spectacol. In al doilea 
rind. spectacolul a cuprins 
și lucruri vechi, văzute in 
„gala** lunii anterioare 
(invitata emisiunii) sau cu
noscute și mai de demult 
(scheciul cu doctorul și
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pacienta pisăloagă). în al 
treilea rind, (cu puține ex
cepții, între care momentul 
despre „mijloacele de 
transport"), „noutățile" u- 
moristice au fost, după 
părerea mea. de o cali
tate discutabilă — și am 
în vedere scenetele cu 
„pescarii" și cu „fotbalul 
feminin", care au mizat 
mai mult pe umorul per
sonal al unor foarte buni 
interpreți decit pe cel al 
textelor respective. Aceste 
două scenete au avut, cum 
se spune, o „problematică 
de actualitate". Dar poate 
crede cineva că 
tatorii vor trece 
rea subțirimea 
unor astfel de 
aplaudind doar 
lor ? Și pentru 
vorba despre 
mai avea o ultimă obser
vație. Autorii galei au in
tercalat — așa cum se 
obișnuiește — „aplauze" 
după diferite numere din 
program. Astfel de aplau
ze copioase ale unor spec
tatori... inexistenți au ră
sunat $1 după cele mai 
slabe momente ale specta
colului. Cred că in felul 
acesta, prin aplauze ficti
ve. se deformează aprecie
rea publicului. Ar fi cu 
mult mai folositor ca au
torii să depună toate efor
turile pentru a fi aplau
dați In mod real, mai 
ales că. de la o lună la 
alta, există suficient timp 
pentru a se asigura „gale
lor" un nivel corespunză-

telespec- 
cu vede- 
umorulul 
scheciuri, 

intenția 
că veni 

aplauze, aș

tor. Gindindu-mă la calita
tea și varietatea progra
mului de Revelion, sint 
convins că posibilități 
există, și că nimic nu poa-

te justifica scăderile unei 
emisiuni care a debutat sub 
bune auspicii.

E. CRISTEA

Concursul debutanților
Ne aflăm cu cîteva zile 

Înaintea încheierii unei 
utile inițiative aparținind 
Editurii Eminescu. Dorind 
să contribuie la promova
rea unei literaturi de inalt 
nivel artistic, să creeze 
condițiile unei selecții veri
tabile a tinerilor debutanți, 
incurajind lucrările inspi
rate din realitatea noastră 
socialistă, din viața și 
eforturile eroice ale con
temporanilor noștri pen
tru edificarea României 
socialiste, din procesul 
complex de făurire și auto- 
perfecționare a conștiinței 
omului devotat patriei și 
partidului celor ce mun
cesc, editura asigură tot
odată, prin această iniția
tivă, premisele barării dru
mului spre tipar a unor lu
crări fără valoare, rod al 
veleitarismului fără per
spective.

Demn de remarcat este 
faptul că, de acum înainte, 
publicarea debuturilor in 
cadrul editurii se va reali
za numai pe această cale.

se preconizea-După cum 
ză, dacă un volum de poe
zie sau de schițe 
trunește in ansamblul său 
calitățile publicării inte
grale in volum, juriul — 
compus din critici și scrii
tori, personalități ale lite
raturii noastre 
are latitudinea 
mande tipărirea 
valoroase in culegerile co
lective de poezie și proză. 
Cele mai bune lucrări vor 
fi premiate, urmînd a pri
mi, conform legislației in 
vigoare, și drepturi de 
autor pentru publicare.

Editura Eminescu a fixat 
data de 25 aprilie ca ul
tim termen pentru preda
rea volumelor.

Și acum o anticipație 
editorială : pînă cel tîrziu 
la data de 30 iulie rezulta
tele concursului vor fi 
anunțate, urmînd ca volu
mele premiate să apară 
pină la sfirșitul lunii de
cembrie.

O experiență editorială 
care merită toată atenția.

nu in-

actuale — 
sâ reco- 
creațiilor

Lectură cu surprize
editura „Univers4* a 

Intr-o excelentă
în 

apărut, __  _ _______
ținută grafică, o nouă car
te, așteptată cu un viu in
teres de către cititori : 
Prometeu sau viața lui

Balzac de Andră Maurois. 
De la primele pagini te 
fascinează, intr-adevăr, 
stilul cu care Andrâ Mau
rois reface metodic șl cu 
suplețe lexicală viața.

atit de complexă și agi
tată, a romancierului Bal
zac, care, cîndva, preciza
se : „Marile evenimente ale 
vieții mele sint operele 
mele". E îndreptățită, așa
dar, curiozitatea cu care 
parcurgem, filă după filă, 
volumul „Prometeu sau 
viața lui Balzac". Dar, toc
mai cind nu te aștepți, ți 
se oferă citeva... surprize. 
Firul povestirii se între
rupe brusc, fraza rămî- 
ne neterminată. întorci o 
filă, două și, totuși, iți 
este imposibil să faci, cit 
de cît, o legătură intre 
ceea ce al citit și ceea ce 
urmează. De la .
441 ajungi, după un spa
țiu alb, la pagina 444. 
citit alte două file și, 
nou... surpriză. De la pa
gina 445 urmează Încă un 
spațiu alb pină la pag. 
448. Ca un făcut, la pag. 
449 tirul povestirii se în
trerupe din nou pină la 
pag. 452. Te oprești și 
vrei, după o pauză de ci
teva minute, să „legi" în- 
tr-un fel lectura volumu
lui. Și, tocmai cind gin- 
dești că ai reușit, cit de cit, 
sâ înțelegi ce ar fi trebuit 
să spună autorul In pagi
nile albe, ești nevoit, din 
nou, să intrerupi lectura. 
Citești ultima frază de la 
pag. 453 și o continui prin... 
eliminare, cu Încă două 
file albe, in pag. 450. Ești 
tentat sâ crezi că cei care 
au tipărit cartea au vrut, 
poate, să pună la Încercare 
răbdarea celor care vor 
citi acest volum. Alta care 
să fie explicația ? Pentru 
că, de la pag. 457, după 
alte două file fără măcar 
un rind, ajungi la pag. 
460 ; de la pag. 461 fraza 
rămine in... aer și începi 
fraza următoare de Ia...

jumătate în pag. 464. Ești 
nevoit, după o lectură atit 
de „captivantă", să faci 
astfel de pauze și intre 
pag. 465—468 și pag. 469— 
472. Cine rezistă unei ast
fel de 
lectura, 
nu fără c 
măgire. ( 
răbdători 
decit să pună volumul in 
raftul bibliotecii, mulțu-

surprize continuă 
dar, bineînțeles, 

o umbră de deza- 
Celor mai puțin 

1 nu le rămine

pagina

Ai 
din

in studiul „Ce vor socialiștii 
mâni", primul program marxist 
mișcării noastre muncitorești.

Se cuvine, totodată, remarcat 
asemeni altor publicații muncito
rești, „Emanciparea" a pus la inde- 
mina cititorilor fragmente din lucrări 
de seamă ale întemeietorilor socia
lismului științific. Astfel, in paginile 
ei au fost publicate, pentru prima 
oară în traducere românească, mai 
multe capitole din „Capitalul" lui 
Marx.

Un merit al revistei este faptul 
că a întrevăzut ideea alianței mun- 
citorești-țărănești și a subliniat ne
cesitatea conjugării mișcării socia
liste a proletariatului cu potențialul 
revoluționar al țărănimii. In coloa
nele revistei găsim numeroase pagini 
pătrunse de caldă simpatie pentru 
lucrătorii ogoarelor, de adincă revoltă 
față de crunta exploatare la care e- 
rau supuse masele țărănești : „Trei 
milioane de oameni, temelia șl fala 
țării românești, clasa din a cărei su
doare izvorăște avuția in timp de 
pace șl care Ia vreme dc primejdie 
pentru țară nu și-a cintărit nici o 

(lată singele văr
sat intru mintui- 
rca și pentru li
bertatea ci, a- 
ccastă clasă se 
stinge și dacă 
cazna iul Tantal 
care murea de 
sete deși stătea 
băgat in apă pînă 
Ia bărbie este 
o poveste mi- 

sătcanului român 
netăgăduit : trăind

re
al

că,

8.00 Gimnastica pentru toți.
8.10 Pentru sfinAtatea dv. Vacan

ța de primAvarA a elevilor — 
cum o folosim ?

8.20 Cravatele roșii. Filmul serial 
„Daktarl" — episodul „Osta
ticii** (II).

9,50 Viața satului.
11.00 Emisiune in limba maghiară.
12.30 Dc straJA patriei. 
13,00 Album duminical.
17.10 Film serial pentru tineret : 

„Tunelul timpului**. Episodul
al II-lea.

„Răzbunarea zeilor".
18,00 Clntaro patriei — concurs 

coral lnterjudețean. Partici
pă corurile Uzinelor din 
Reșița ; căminului cultural 
din ȘtefAnești — Botoșani ; 
casei de cultură din Lugoj ; 
Sindicalelor din Bistrița ; 
t-anchiștilor „Mureșul".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Sfiptâmîna po

litică internă șl internaționa
lă In imagini.

20,00 Reportaj filmat : Vizita pre
ședintelui Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, In 
Olanda.

•20,30 Ilustrate din Oradea șl Aleșd. 
Spectacol de varietăți cu pu
blic a Bis la... aplauze. în- 
tllnire cu publicul a cîntăre- 
țllor de muzică ușoară Doina 
Badea șl Mlhal Constantl- 
ncscu.

22.30 Telejurnal.
22,40 Baschet masculin : România— 

Cuba (repriza a II-a). înre
gistrare dc la Sala Sportu
rilor din Cluj.
PROGRAMUL II

tologică, cazna 
este un adevăr ___ «,_____ ______
intr-un grinar umplut cu rodul mun
cii lui, el nu se poate atinge de pli
nea care-1 este atit de trebuincioasă 
fiindcă este proprietatea altuia". 
Soluția a fost intuită cu justețe : nu
mai înlăturarea dominației politice și 
economice a claselor exploatatoare 
putea asigura o viață demnă țără
nimii.

Patriotismul militanților socialiști, 
convingerea lor că năzuințele de pro
gres și eliberare socială ale. poporului 
sînt indisolubil legate de marele 
ideal național al desăvîrșirii unității 
statale și-au găsit elocventă ilustrare 
in ardoarea cu care „Emanciparea" a 
afirmat „legitima nădejde" a româ
nilor „la întrunirea tuturor provln- 
cielor locuite de români intr-un sin
gur mănunchi, la formarea Daciei". 
Temeiurilor de ordin istoric ale uni
tății naționale, revista ii adăuga ar
gumente noi, arătind câ „românii din 
provinciele supuse sînt astăzi in sta
re de robie și sfărîmarea oricărei ro
bii este poruncită de dreptate", câ 
numai o Românie unită și puterni
că ar fi făurit cadrul social-politic 
și economic favorabil înaintării pe 
calea libertății și progresului. Expri- 
mind poziția revoluționară a mișcării 
socialiste, revista sublinia însă că 
statul național întregit va trebui să 
chezâșuiască eliberarea socială a în
tregului popor. „Voim Dacia, dar nu 

j Dacia, cămătarului, Dacia proprieta- 
. rii lui.' Dacia patrie a stăpîniților și 
< sțăpinitorilor. Nu voim ca după ce 
vom sfărima robia străină, să înfiin
țăm robia românească. Nu. Trebuie 
să scrim pe steagurile cari vor trece 
munții : libertate șl frăție".

O deosebită însemnătate are faptul 
că in concepția socialiștilor ideea sta
tului unitar românesc era conjugată 
strins cu dezideratul asigurării inde
pendenței naționale. Socialiștii de la 
„Emanciparea" se și caracterizau de 
altfel cu mindrie „campioni hotărițl 
și credincioși ai ncatîrnării", convin
gere adincă. care izvora din credința 
că trebuie ca „drepturile omului ca 
și drepturile neamurilor să fie recu
noscute și puse la adăpostul lovirilor 
vrăjmășești".

Dcsfășurindu-și activitatea cu un 
deceniu înaintea creării partidului 
politic al proletariatului român, re
vista nu a fost in măsură să evite 
unele erori teoretice, unele aprecieri 
simpliste. Esențial rămine însă a- 
portul la dezvoltarea mișcării noas
tre socialiste, la orientarea ei revo
luționară. „Emanciparea" se înscrie 
în' analele presei noastre ca o tri
bună combativă, ferm angajată in 
lupta pentru organizarea politică și 
afirmarea proletariatului ca forța 
cea mai înaintată a societății.

11,00—13,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor En
rique Garcia Asenslo (Spa
nia). In program : Joaquin 
Turlna — „La oraclon de) 
torero". L. V. Beethoven — 
Concertul In Re major pen
tru vioară și orchestră — so
list Mlhal Constantlnescu ; 
J. Brahms — Simfonia a II-a.

20.30 Eroi Îndrăgiți de copil : 
„Prințesa de mac".

21,00 Caleidoscop 
21,20 Pe scenele 

rii : „Capra 
Alexandru ___
Ana Manclulea, _____ __
leanu. Eftimle Păun. Vasili- 
ca Năstănescu. Margareta 
Finățeanu, Ștefan Popescu 
Alexandru Kopeti, Ion Udres- 
cu. Conducerea muzicală : 
Petre Sbărcea. Regia artisti
că : Panalt Victor Cotescu

22.10 Telex tehnlco-ștllnțific.
22.30 Film serial „Mannix" : „An

chetă In locul unul prieten"

cultural-artistic, 
lirice ale tă

cu trei Iezi" de 
Zirra. Soliști : 

Silvia CAi-

teatre
• Opera Română : Madame But
terfly — 11; Albert Herring — 19.
• Teatrul de operetă : Secretul 
Iui Marco Polo — 10,30, Paganini
— 19,30.
• Teatru! Național „I. Cara-
glale" (sala Comedia) : flu
ture pe lampă — io,3O. Coana 
Chlrița — 15.30. Zodia Taurului
— 20, (sala Studio) : Părinții te
ribili — 10,30, Iadul și pasărea.— 
15,30; A doua față a medaliei
— 20.
• Teâtrul de comedie : Preșul — 
10,30, Fata Morgana — 15,30; Mut
ter Courage — 2O1
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută
— 10; Joc de pisici — 15; Un 
tramvai numit dorință — 20, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Valentin 
șl Valentina — 10; 15: Anunț la 
„Mica publicitate" — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 10,30, După cădere — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Vassa Jeiez- 
nova — 10: Casa care a fugit pe 
ușă — 15, Răzbunarea suflcurului
— 19,30.
O Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Tlgrișorul Petre — 11.
e Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — 11. 
o Teatrul satirlc-muzlcal ,.C. TA- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul - 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria — 
11; 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun î — 10; 19,30.

i

Silviu ACH1M

cinema
• Program de desene animate 
pentru copil — 0,45; Program de /. ' .. .. 13 30. 

17,30;
vacanță (basme) — 11,30: 
15,30, Dimineți do război — 
20 : DOINA.
• Tecumseh :
8.30; 11; 13.30;
LA — 8.30; 11

mindu-se doar cu ceea ce 
au reușit să rețină pînă 
au ajuns la paginile a- 
mintite. Și, din păcate, „ac
cidentele" de felul celor ci
tate sint destul de frec
vente. Ce spun editorii ? 
Ce spun tipografiile ? Pe 
cind completarea spațiilor 
albe ?

Și de către cine ?

Vlrgll TATARU

Cum popularizăm
cartea ?

Ori de 
printr-o 
obișnuiți 
fața „punctului de 
mare" pentru a lua cunoș
tință de noutățile editoria
le, de titlurile care vor lua 
drumul librăriilor. Ase
menea puncte de Infor
mare există — sau ar tre
bui să existe — aproape 
In fiecare magazin. gos
podărirea lor răminind la 
latitudinea librarilor.

Din 
nltăți 
punct 
decit 
excepția planurilor 
riale și a două-trei dosare 
cu liste de cărți, 
care să rețină atenția, 
determine cumpărătorii să 
tacă o opțiune. Și totuși, 
citeva surprize. Mal intîi 
extinderea intilnlrilor au
torilor cu cititorii in librâ-

cite ori trecem 
librărie sintem 
să zăbovim in 

infor-

păcate, in multe u- 
din Capitală acest 
de Informare nu este 

un deziderat ; cu 
edito-

nimic 
să

rii, lansarea noilor titluri 
de carte, așa cum proce
dează curent editura „Car
tea Românească" ; apoi, 
apariția in librăriile cen
trale și in cele de prezen
tare a producției editoria
le a unor edituri, la punc
tele dc informare a noi 
forme de publicitate : este 
vorba de acele „jurnale 
de editor", destinate iu
bitorilor cărții și intrate 
de multă vreme in practi
ca tehnicilor de populari
zare a cărții în circuit co
mercial.

E un început — e drept, 
oarecum timid — în exer
citarea mijloacelor de per
suasiune publică, de multă 
vreme statuate în această 
ramură. Apariția acestor 
buletine de Informare ri
dică și o întrebare fireas
că : ce motive împiedică 
editurile noastre să recur-

gă la „binefacerile" publi
cității editoriale ? Să amin
tim că sistemul de publi
citate organizată asigură 
procente elevate în des
facerile de carte în multe 
țări ale lumii ? Conform 
datelor furnizate de unul 
dintre cunoscutele institu
te de sondare a opiniei 
publice (I.F.O.P.), nu poa
te fi conceput un sistem 
de difuzare a cărții fără 
publicitate editorială. Mai 
mult, datorită evoluției 
continue a acestui .sistem 
spre forme și metode noi 
se pune problema adop
tării de „rețete", menite să 
asigure succese evidente 
de librărie. Aceste rețete, 
devenite azi adevărate 
„modele" publicitare, bine 
dimensionate, au o eficaci
tate sporită : accentul cade 
pe o publicitate modernă, 
scrisă, care începe cu ban
derola și supracoperta căr
ții și sfirșește cu jurna
lele de actualități edito
riale. îmbinate cu cele 
tradiționale, binecunoscute 
de librarii noștri — pa
nouri, afișe de interior, vi
trine, colaje de titluri, mi- 
croexpoziții de cărți 
— aceste noi tehnici
proprietatea de a influen
ță cumpărătorul de carte.

Se cere, prin urmare, fă
cut mai mult pentru ve
hicularea mesajului publi
citar prin Intermediul unor 
mijloace și tehnici moder
ne, pentru a fi recepționat, 
cit mai eficient, de opinia 
publică.

etc. 
au

G. CUIBUS

BUCUREȘTI — 
16; 18,30; 21, SCA- 

11 - 13-3°: 16: 18.30; 21.
• Trăind tn libertate : CENTRAL _ A,A. .. .. 1645. 18 30;— 9,30; 11,45; 14; ’
20,45.
• Țara sălbatică : 
9,15; 11,30; 13,45; 16 
FEROVIAR — 8,45; 11 
IR,30; 20,45.
• Cu mllniie curate :
— 15,30; 18; 20,15.
• Pe aripile vintulul : SALA PA
LATULUI — 10 (seria de bilete
— 4532) ; 15 (seria de bilete —
4533) ; 19,45 (seria de bilete —
4534) , PATRIA — 10; 14.30; 19.15.
• Săgeata căpitanului Ion : DRU
MUL SĂRII — 15,30: 18; 20.15.
• Nici 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
— 8.45; 11.15; 13,30: 16; 18,30; 21.
• Săptămina nebunilor : DACIA 
0; 11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Atentatul : EXCELSIOR —
9.30; 12,30; 15.30; 18; 20,30. MELO
DIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 13,30; 
20,45.
• Leul african ; TIMPURI
— 9—20,15 în continuare.
• Copilul sălbatic : GRIVIȚA 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Zestrea : PACEA — 15.45; 
20,15.
• Adio, arme ! : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15.30; "
RAHOVA — 15,30; 19.
• Neamul Șoimăreștilor s CA
PITOL — 9,30: 12,30; 16.30; 19,15.
• Felix și Otilia : LUMINA — 9; 
12,30; 16,30.
• Vocea apel : LUMINA — 20.
• Avangarda eroică — 14; 16.30,
Izvorul fecioarei — 18,30; 20,30 :
CINEMATECA (sala Union).

FAVORIT

BUZEȘTI

NOI

18;

19,

• Lupul mărilor ; 
FLOREASCA — "
— 15.30; 19.
• Organizația : 
15,30; 18; 20.30, 
15.30; 18; 20,30.
• Love story : 
15,30: Î8.
• Iakov Bogomolov : POPULAR
— 20,15.
• Domnului profesor, cu dragos
te : UNIREA — 15,30; lâ; 20,15.
• Fata care vinde fiori : MOȘI
LOR — 10; 15,30; 18; 20.30, VOL
GA — 0,30; 12.15; 15; 18; 20.45.
• Cowboy : GLORIA — 8,30; 
13,30; 16; 18.30; 21, AURORA 
9; 11,15;
TOMIS —
18,15; 20.30.
• Clovnii : VIITORUL

Răzbunarea : 
15,30; 19. VITAN

BUCEGI — 10,30; 
CIULEȘTI — 10;

POPULAR — 10;
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Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste 'România

Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel maj sincer pentru ama
bilul dv. mesaj de felicitări adresat cu ocazia realegerii mele in funcția 
ele președinte al Republicii Indonezia și, la rîndul meu, transmit Exce
lentei Voastre cele mai bune urări. Primiți, vă rog. asigurările conside
rați unii melc cele mai înalte.

încheierea vizitei în țara noastrăRegiunilor
După cum s-a anunțat, o delegație 

a Ministerului Dezvoltării Regiuni
lor al Italiei, conducă de ministrul 
Fiorentino Sullo. a făcut o vizită in 
țara noastră, la invitația Comitetului 
de Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală.

In cursul vizitei, delegația a fost 
primită de tovarășul Paul Niculcscu- 
Mizil. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, precum și dc tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român. In cadrul întrevederilor au 
fost abordate probleme ’bilaterale și 
ale vieții internaționale. A participat 
Antonino Restive. ambasadorul Ita
liei la București.

Dl. Fiorentino Sullo și-a exprimat 
convingerea că apropiata vizită a to- 
varăffwi Nicolae Ceaușcscu. pre
ședintele Conciliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, in Italia 
va contribui la consolidarea și dez
voltarea in continuare a relațiilor 
dintre România și Italia, a cooperării 
și colaborării dintre cele două țări, 
la Întărirea prieteniei intre popoarele 
român și italian.

Oaspeții au avut întrevederi cu 
președintele Comitetului dc Stat pen
tru Economia și Administrația Lo
cală. Petre Blajovici, asupra unor 
probleme de interes comun, cum sint 
organizarea, competența și preocupă
rile organelor locale ale puterii și 
administrației de stat, privind siste
matizarea teritoriului și a localități
lor rurale și urbane, ridicarea conti
nuă a nivelului edilitar gospodăresc 
al localităților.

Oaspeții au făcut, de asemenea, 
vizite dc documentare in municipiile 
București, Brașov și In alte locali
tăți și au avut întrevederi cu repre-

125 DE ANI DE LA APARIȚIA MANIFESTULUI COMUNIST

Masă rotundă cu tema: „FACTORII PROGRESULUI

ISTORIC CONTEMPORAN"
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de aniversarea a 125 de ani de la 
apariția Manifestului Comunist, Aca
demia „Ștefan Gheorghiu-. a organi
zat o masă rotundă cu tema ; „Fac
torii progresului istoric contempo
ran-. La lucrări au participat socio
logi. filozofi, economiști, istorici, alți 
specialiști din Academie și ai unor 
institute de invățămint superior și de 
cercetare.

Agenda reuniunii a cuprins un cerc 
larg de probleme referitoare la pro
cesul revoluționar mondial : socia’ts- 
mul — forță motrice a progresului 
contemporan și rolul clasei munci
toare ca forță principală a procesu

• SPO ORT.SPORT.SPORT

RUGBI: Cupa „F.I.R.A"

ROMÂNIA-SPANIA 16-3
Pe stadionul „1 Mai" din Constan

ța, in cadrul competiției internațio
nale de rugbi pentru „Cupa F.I.R.A.-, 
reprezentativa României a Învins ieri 
cu scorul de 16—3 (10—0) selecționata 
Speciei. Rugbiștil români au dominat 
mayritatca timpului. Scorul a fost 
deschis in minutul 11 de Atanasiu 
(incercare) și majorat (prin trans
formare) de Florescu (6—0). în mi
nutul 40, Peter a înscris. ridicind 
scorul la 10—0. In partea a doua a 
partidei, rugbiștii noștri au majorat 
scorul in minutul 67 (Dumitru reu
șește o Încercare, pe care același 
Florescu o transformă (16—0). Cu un 
minut înaintea fluierului final, oas
peții au redus din handicap prin 
Morlche. autorul unei lovituri de pe
deapsă. întîlnirea a fost condusă de 
arbitrul francez Jacques Saint Guil- 
hem.

TENIS

Finală românească 
în turneul feminin 

de la Nisa
Sportivele românce Virginia Ru- 

zicl și Mariana Simionescu se com
portă remarcabil in cadru] turneu
lui internațional de tenis (tineret) 
de la Nisa In urma victoriilor ob
ținute, cele două jucătoare s-au ca
lificat Ln finala competiției.

In întrecerea seniorilor, finala va 
avea loc Intre spaniolul Oranteg și 
italianul Panatta. In semifinale : 
Orantes — Nowicki 6—3. 6—1. 6—4 : 
Papatta — N Godrella (6—7, 4—6,
6—1, 6—3, 7—5). în semifinalele pro
bei de dublu masculin, spaniolii Gi- 
meno șl Munoz au dispus cu 7—5, 
5—7. 6—2 de Tiriac (România), Estep 
(S.U.A.).

Tradiționalul turneu interna
țional de dublu de la Palm 
Beach (S.U.A.) — care reunește 
anual, alătur] de tens-inm ..v< 
terani- consacrați, tineri jucă
tori de valoare - a al uns In 
faza sferturilor de finală.

Campionul român (lie Năstas* 
(care participă ca invitat la a- 
cest concurs) joacă in cuplu cu 
americanul Vie Seixas. în „sfer
turi". Ilie Năstase si Vie Sclxa» 
au întrecut cu 6—2. 6—0 pere
chea americană Don Budge — 
Butch Buchholz.

General SUHARTO
Prcțcdintele Republicii Indonezia

al Italiei
zentanți ai organelor locale do stat. 
Cu acest prilej au avut loc schimburi 
de păreri asupra problemelor legate 
de buna gospodărire a orașelor, asu
pra preocupărilor pentru crearea 
unor condiții tot mai bune de viață 
oamenilor muncii.

Vizita delegației italiene se înscrie 
pe linia bunelor relații existente in
tre România și Italia, a prieteniei 
care leagă cele două popoare, consti
tuind pentru oaspeți un prilej de 
cunoaștere nemijlocită a realităților 
României contemporane, a succeselor 
dobindite de poporul român in mun
ca pentru înflorirea continuă a pa
triei socialiste. Ministrul italian a a- 
preclat in mod deosebit participarea 
cetățenilor din .România, indiferent 
de naționalitate, la conducerea acti
vității locale și vieții obștești.

In cadrul convorbirilor purtate s-a 
apreciat că există încă posibilități 
largi de dezvoltare a schimburilor co
merciale. a cooperării tehnice și ști
ințifice. culturale si artistice intre 
România și Jtal'a. In acest sens s-au 
examinat posibilitățile realizării unor 
s himburi de delegații șl documenta
ții de specialitate in vederea unei 
mai bune cunoașteri a preocupărilor 
Comitot'ilui do Stat pentru Economia 
și Administrația locală și Mm 'torului 
Dezvoltării Regiunilor al Italiei.

★
Simbătă duoă-amlază. delegația 

Minatorului Dezvoltării Regiunilor 
al Italiei, condusă de Fiorentino 
Sullo. ministru, a părăsit Capitala. 
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenti Petre B’aiovici, pre- 
s'dintele C.S.E.A.L., alte persoane 
oficiale, precum si Antonino Restivo. 
ambasadorul Italici la București.

(Agerpres)

lui revoluționar ; locul și rolul mișcă
rilor de eliberare națională in dez
voltarea istorică contemporană ; na
țiunea ca factor al progresului social- 
istoric : progresul tehniep-științ:{ic 
și imolicațiile sale etc.

A fost subliniata abordarea crea
toare de către Partidul Comunist Ro
mân a problemelor caracteristice 
dezvoltării societății contemporane.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul tovarășul Leonte Răutu. 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președinte a! consi
liului de conducere, rector al Acade
miei.

(Agerpres)

DE CE NU ȘI PERFORMERII? vremea
Parcurgem cu toții, unii luind 

chiar efectiv parte, o perioadă in 
care se traduce in fapte Hotărirea 
partidului nostru cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizi
ce și sportului. Asistăm in această 
primăvară, mai sportivă ca orlcind, 
ia o avalanșă de competiții de masă 
cu scop de recreare, revitalizare și 
depistare de noi talente, ale căror 
implicații in viitorul mișcării spor
tive ne indreptățesc să o numim 
primăvara sportului românesc.

De fiecare dată găsim in jurul 
arenelor de Întreceri, in afara com
petitorilor ce formează un mozaic 
de virate și profesii, pe vechii 
sportivi care in mod voluntar și 
entuziast iși aduc sprijinul la or
ganizare. pe antrenorii diferitelor 
grupări sportive, pe conducătorii 
cluburilor și ai mișcării sportive.

Singurii care lipsesc sint perfor
merii de azi — mulți dintre ei de
pistați tocmai în asemenea acțiuni, 
a căror prezență nu numai că ar fi 
dorită, dar — credem noi — și uti
lă. Ei ar putea împărtăși din ex

• TENIS DE MASA — Simbătfi, 
la Sarajevo, in penultima zi a Cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă, in proba de dublu mixt, Stl- 
pancici (Iugoslavia) și Maria Ale
xandru (România) au dispus cu 
3—0 de Park Ml-ra—Hon Chon 
Hyun. In 16-imile de finală ale pro
bei de simplu feminin — Hu Iu-Lan 
(R.P. Chineză) a dispus cu 3—0 
(21—12. 24—22, 21—11) de Maria A- 
lexandru.

In tururile următoare, perechea 
Alexandru—Stipanclci a obținut alte 
două victorii : 3—0 cu Noworita — 
Woznica (Polonia) și 3—1 cu Van 
Ven-hua—Ian-ciun (R.P, Chineză).

• Campionatele internaționale de 
gimnastici ale României au conti
nuat aseară in sala Floreasca din 
Capitală cu Întrecerile feminine O 
mare- surprizS a produs eleva Nadia 
Comunici, in virstă de 12 ani. din 
orașul Gh. Gheorghlu-Dej. clasată 
pe Drimul loc cu 37.85 Dunele Pe 
locurile următoare s-au clasat Elena 
Ceampelea — (37.20 puncte) șl Alina 
Goreac (37.15 ouncte). Marina Gor
deeva (U.R S.S.) a ocupat locul 4 
cu 37.00 puncte.

• BăSCHET. SImbătă seara, în 
sala sporturilor din Cluj au conti
nuat întrecerile competiției interna
ționale masculine de baschet pentru 
„Cupa federației". Echipa Olandei 
a invins cu scorul de 83—68 (40—33) 
echipa de tineret a României, tn jo
cul următor, prima selecționată a

Ministrul afacerilor 
externe al Republicii 

Populare Congo 
va face o vizită oficială în 
Republica Socialistă România

La invitația ministrului afacerilor 
externe. George Macovcscu. minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Congo, Charles David Ga- 
nao. va face o vizită oficială In 
Republica Socialistă România, in pe
rioada 16—19 aprilie 1973.

Cronica zâSeâ
La Cimpulung Moldovenesc s-au 

desfășurat timp dc două zile lucră
rile simpozionului științific „Două 
decenii de cercetări geologice in Car- 
pații Orientali". Cu același prilej a 
fost deschisă o expoziție cu eșanti
oane mineralogice, machete, schițe 
și hărți geologice, reprezentind peri
metrele investigate de g-ologii 
cimpulungeni.

★

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor anunță reluarea, cu 
incepcre de la 15 aprilie, a curselor 
fluviale rapide de pasageri pe itine
rarele Brăila — Galați — Tulcea — 
Sulina și Galați — Tulcea — Chilia 
Veche. Traseele sint deservite de 
motonavele rapide „Venus" și „Tis- 
mana“.

(Agerpres)

NOPȚI CU
TEMPERATURĂ

SCĂZUTĂ
Recomandări 

pentru agricultură
Din datele Institutului mete

orologic rezultă câ in nordul 
Olteniei, in Banat, Crișana, ves
tul Transilvaniei și in Maramu
reș temperaturile vor continua 
să se mențină scăzute și In ur
mătoarele nopți, cin.d se vor 
produce brume și înghețuri u- 
șoare, care ar putea afecta cul
turile legumicole și pomicole. 
Pentru a se preveni pierderile. 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor atra
ge din nou atenția tuturor spe
cialiștilor din unitățile agricole 
de stat șl cooperatiste, precum 
șl cultivatorilor de legume și 
pomicultorilor să ia, in conti
nuare, de urgență măsuri, în
deosebi in noaptea de 13—16 
aprilie.

(Agerpres)

periența proprie celor ce se întrec 
— unii poate pentru prima dată — 
iar sfaturile lor ar veni realmente 
in ajutorul competitorilor.

Oare dacă startul intr-o competi
ție atletică s-ar da de către un 
sportiv de frunte al acestei disci
pline. dacă la finalele unor între
ceri de triată, handbal, volei sau 
altă disciplină ar oficia ca arbitri 
mari campioni sau dacă diplomele 
învingătorilor ar fi oferite de către 
un maestru emerit din ramura res
pectivă, faptul n-ar stimula pre
zența la start a unui număr spo
rit de tineri ? Ca să nu mal vor
bim de factorul emoțional stimu
lator produs de prezența unora din
tre ei In mijlocul celor care se în
trec.

Iată de ce sugerăm Idcea ca, fără 
a influența programul de pregătire 
si calendarul competițional, in mij
locul celor care se întrec in com
petițiile dc masă să fie prezenți și 
performerii sportului nostru.

Octavian V1NT1LA

României a dispus cu scorul de 
76—59 (36—25) de echipa Ungariei.

• HANDBAL Selecționata divi
zionară masculină de handbal din 
România, care se află la Oran, a 
susținut simbătă un meci In com
pania unei formații alcătuite din cei 
mai buni jucători d’n Algeria, Tu
nisia șl Maroc. Handbaliștii român 
au terminat învingători cu scorul de 
16—8.

• HOCHEI PE GHEAȚA. In ca
drul campionatului mondial de ho
chei pe gheață, aseară. La Moscova, 
s-au intllnit ultimele două echipe 
ale clasamentului : Polonia și R. F. 
Germania. Jocul s-a încheiat cu 
scorul de 4—1 (1—1 0—0, 3—0) ln 
favoarea bocheiștilor polonezi.

„CUPA STEAUA”
Competiția cidLstă internațională 

dota'ă cu „Cupa Steaua- a conti
nuat >imb.ătă in Capitală cu desfă
șurarea unei etape de 20 km (con- 
tracronometru ndivldual). A riști- 
gat 1. Nagy (Steaua) cu t mpul de 
27'. El a fost urmat, la 4 soc., de 
M. Romașcanu (Di/amo) în urma 
acestui succes, Nagy a trecut pe pri
mul loc in clasamentul general, fi
ind urmat la 18 sec. de dinamoviștii 
V. Teodor și V. Selejcan. Astăzi, de 
la ora 9.30. are loc ultima * probă: 
circuit pe str. Ci mp inel.

PRIMIRI LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Mlron Constantlncscu. 

membru supleant al Comitetului 1 
xecutlv, secretar al C.C. al P.C.R., 
prosed ntclo Consiliului central de 
control muncitoresc al activității e- 
conomlce șl sociale, a primit, simbă- 
t.'i, delegația dc activiști al P.M.U.P., 
condusă dc tovarășul Rcmlglusz Jwa. 
ar.vskL adjunctul șefului secției n- 
grare a C.C. al P.M.U.P., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită

*
în aceeași zi, tovarășul Miron 

Cons'.anllnescu a primit delegația de 
activiști ai Partidului Comunist din 
Cuba, condusă de tovarășul Augustin 
Alemany Rivero, activist la Comisia 
de construcții a C.C. al P.C. din 
Cuba, care, la Invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de schimb de 
experiență in țara noastră.

Șl TEHNICĂ DIN R. P. POLONA A PLECAT SPRE PATRIE
Ministrul pentru știință, invăță- 

minl superior și tehnică din R. P. 
Polonă, Jan Kaczmarek, care a făcut 
o vizită in țara noastră, a părăsit, 
simbătă scara, Capitala.

Pe aeroportul Olopeni, oaspetele a 
fost condus de Ioan.Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru Ști

Sosirea unei delegații a Ministerului 
Muncii din Republica Cuba

La invitația ministrului muncii, 
Petre Lupu, simbătă seara a sosit in 
Capitală, pentru schimb de expe
riență, o delegație a Ministerului 
Muncii" din Republica Cuba, condu
să de Oscar Fernandez Padilla — 
ministrul muncii.

Semnarea unui protocol 
economic româno-grec

La sfirșitul celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare intro Republica Socialistă 
România și R?.’,a.ul Greciei, care s-a 
întrunit la Atena, in perioada 9—13 
aprilie 1973 a fost dit publicității un 
comunicat comun, prin care cele 
două părți si-au exprimat satisfacția 
in legătură cu evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-elene și au reafir
mat dorința guvernelor lor de a dez
volta in continuare schimburile co
merciale și cooperarea economică, 
tehnico-științifică, culturală, turis
tică, consulară și in alte domenii, in 
interesul celor două popoare, al pă
cii și colaborării in regiunea balca
nică și in lume.

Protocolul semnat la încheierea lu
crărilor consemnează in domeniul 
comercial tendința de creștere conti
nuă și de diversificare . a structurii

Plecarea reprezentantului P.C.R.
la aniversarea Partidului Socialist din Chile

Simbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, indreptindu-se spre Santiago 
de Chile, tovarășul Constantin Băbă- 
lău, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul energiei electrice, care va re
prezenta Partidul Comunist Român 
la cea de-a 40-a aniversare a înte

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 șl 18 aprilie. In țară : vreme 
in general instabilă, cu cer temporar 
noros. Vor cădea ploi locale și cu ca
racter de averse, mai frecvente in

(Urmare din pag. I) 

și independenței naționale, egalitatea 
in drepturi, dreptul inalienabil al tu
turor statelor de a dispune de ele in
sele. neamestecul in treburile inter
ne. abținerea de la folosirea forței si 
amenințarea cu forța și reglemen
tarea pașnică a diferendelor, inviola
bilitatea frontierelor, dreptul și da
toria statelor de a conlucra pentru 
favorizarea progresului popoarelor. 
Sint acele principii fundamentale 
ale moralei șl justiției Internaționale 
care au o dublă valență — garanta
re i pentru fiecare națiune a drep
tului de a se dezvolta conform voin
ței sale și, totodată, asigurarea unei 
colaborări fructuoase între toate 
statele lumii, edificarea unui climat 
de destindere, pace și încredere in
ternațională. Adăugîndu-se docu
mentelor similare semnate de țara 
noastră cu alte state europene, 
ca și de pe alte continente, această 
declarație învederează atit perseve
rența cu care România militează 
pentru afirmarea principiilor noi, 
democratice de relații internaționale, 
cit și aderența de care se bucură 
ele In tot mai multe state ale lu
mii. Este un fapt Incontestabil că a- 
ceste principii și-au dobîndlt o largă 
recunoaștere Internațională ; dar — 
a sa cum s-a arătat șl în timpul 
vizitei — de la afirmarea pină la 
aplicarea lor mal este o distanță, 
pentru a cărei parcurgere cu succes 
România se pronunță și acționează 
neobosit

Valabile pentru ansamblul rapor
turilor Internaționale, principiile 
amintite au ca unul din cele mal 
largi terenuri de aplicare 3fera coo
perării economice — domeniu aflai 
intr-o strinsă interdependență cu dez
voltarea relațiilor politice, cu destin
derea și securitatea Internațională 
Promovarea principiilor in acest do
meniu înseamnă -rearea condițiilor 
pentru un comerț larg și echitabil 
în ambele sensuri, pe bază de avan
taj reciproc, asigurarea egalității de 
tratament (ață de toțj partenerii, 
renunțarea la restricții, bariere șl 
discriminări. Convorbirile româno- 
olandeze, intîlnlrile cu conducătorii 
de întreprinderi ai evidențiat mul
tiplele posibilități care există pen
tru lărgirea schimburilor comer

de schimb de experiență in țara 
noastră.

La lntllnlrc, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă tovărășească, n par
ticipat Adrian Rogojan. adjunct de 
șef do secție la Consiliul central 
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale.

A fost prezent Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone 
la București.

♦
La Intlinlre, care s-a desfășurat 

Intr-o atmosferă tovărășească, a 
luat parte tovarășul Lucian Drăguț, 
vicepreședinte al Consiliului central 
de control muncitoresc al activității 
economice șl sociale.

A fost prezent Nicolas Rodrigucz 
Astkizaraln, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

ință șl Tehnologie. Octavian Groza, 
ministru secretar de stat, prim-vice- 
prcședlnte al Consiliului Național 
pentru Știință șl Tehnologie.

A fost prezent Jaromir Ochcduszko, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)

I^a «aeroportul Olopeni, oaspeții au 
fost intimplnați de tovarășul Petre 
Lupu și de membri ai conduceri! 
Ministerului Muncii.

Au fost de față Nicolas Rodrigucz 
Astlazarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, și membri al 
ambasadei. (Agerpres) 

produselor și recomandă adoptarea 
unor măsuri adecvate pentru intensi
ficarea lor. Dc asemenea, sini subli
niate progresele satisfăcătoare ce au 
lost realizate in domeniul cooperării 
economice și industriale și se reco
mandă adoptarea reciprocă de mă
suri in vederea încurajării ei in con
tinuare.

Ca urmare a aderării României la 
Acordul general pentru tarife și 
comerț (G.A.T.T.) a fost semnat un 
acord adițional la acordul comercial 
pe termen lung privind schimburile 
comerciale Intre cele două țări.

In protocol sint prevăzute, de ase
menea, măsuri in vederea facilitării 
transporturilor, dezvoltării cooperării 
științifice și tehnice, turismului, pre
cum și intensificarea colaborării cul
turale.

f”‘ (Agerpres) 

meierii Partidului Socialist din 
Chile.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
a fost de față tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C, al P.C.R.

A fost prezent Homero Julio, 
ambasadorul Republicii Chile la 
București. (Agerpres) 

estul țării. Vlntul va sufla potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse intre zero și 
10 grade, izolat mai coborite la înce
putul intervalului, iar maximele in
tre 10 și 20 de grade. In București : 
vremea va fi in general instabilă, cp 
cerul temporar noros. Va ploua sub 
formă de averse. Vint slab pină la 
potrivit Temperatura in creștere 
ușoară.

ciale, pentru extinderea cooperării 
economice, industriale, tehnico-stlin- 
țtfice dintre cele două țări. Protoco
lul semnat în timpul vizitei, ca șl 
hotărirea de a sprijini schimburile 
de misiuni economice sint menite 
să contribuie la fructificarea con
tinuă a acestor posibilități. Este po
zitiv faptul câ In cercurile econo
mice olandeze se dă dovadă de în
țelegere față de necesitatea ca pro
duselor românești să li se asigure 
In țările Pieței comune condiții 
egale cu acelea de care beneficiază 
alte țări.

Un eveniment marcant 
al actualității politice internaționale
Pentru România și Olanda, ca și 

pentru atitea alte țări care au cu
noscut urgia trecutelor războaie mon
diale. asigurarea păcii ln Europa și 
in lume este o oauză vitală. Schim
bul de păreri cu privire la proble
mele vieții internaționale ,a scos in 
evidență existența a numeroase 
puncte de apropiere și convergență 
intre pozițiile celor două țări. Astfel, 
este comună convingerea că adincl- 
rea cursului nou. spre destindere §1 
colaborare ce s-a conturat in prezent, 
soluționarea marilor probleme ce 
confruntă omenirea reclamă cu ne
cesitate participarea activă, contribu
ția de gindlre, inițiativă și acțiune a 
tuturor statelor - mari, mijlocii și 
mici. Nu este un secret faptul că 
in unele țări se fac auzite păreri in 
sensul că posibilitățile statelor mici 
și mijlocii de a exercita o in
fluentă sensibilă asupra desfășurării 
vieții internaționale ar fi. Inevitabil, 
reduse. Vizita președintelui Consiliu
lui de Stat îl Românie! ln Olanda a 
reliefat incă o dată, pregnant, faptul 
că cele două țări nu împărtășesc, |i

W 'SOCMT/șg]
Azi, alegeri locale 

în R. P. Ungară
Aproape 7 milioane 

d<‘ cetățeni din IL P. 
Ungară se vor pre
zenta duminică ln 
fața urnelor pentru a 
alege doputații in or
ganele locale ale ad
ministrației dc stat — 
sfaturile populare. A- 
cest evenimfcnt dc 
scamă in viața po
porului ungar a fost 
intimpinat de oamenii 
muncii din țara veci
nă cu Însuflețire, sub 
semnul sporirii efor
turilor constructive 
in diferitele sectoare 
ale dezvoltării socia
liste.

în perioada din 
preajma alegerilor, în 
întreaga țară au avut 
loc numeroase adu
nări populare, in ca
drul cărora partlci- 
panțli au scos in evi
dență realizările do

LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE LA BRNO

Contact® uti!e3 
tranzacții fructuoase
Tirgul internațional 

de bunuri de consum 
de la Brno iși închide 
azi porțile. In această 
veritabilă competiție, 
in care flecare expo
nat este totodată o 
reușită estetică și 
funcțională, standurile 
românești au atras 
atenția a zeci de mii 
de vizitatori, produ
sele prezentate susci- 
tind un larg interes 
și bucurindu-se de a- 
precieri pozitive. Du
pă cum ne-a declarat 
dr. Jaroslav Hampl, 
directorul Departa
mentului de relații 
externe al Camerei de 
comerț a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, 
mărfurile românești 
au cucerit de mult 
încrederea publicului 
cehoslovac.

Pe lingă mărfurile 
devenite tradiționale 
pe piața acestei țări, 
cole cinci firme româ
nești de comerț exte
rior din ramura ali
mentară — ■ ..Fructex- 
port“, „Conservex-
port", „Vinexport",
„Prodexport" și „Ile- 
xim“ — au expus la 
tirg și un număr im
portant de produse 
noi, cu calități supe
rioare : vinurile „Ma
maia" — rod al pod
goriilor dobrogene, 
„Perinița" — vinuri 
ieșite din teascurile 
de la Valea Călugă
rească, „Kokeltaller"
— purtind aroma vi
nurilor de Tirnavețun 
nou sort de coniac — 
„Triumf", patru sor
turi de gin, precum și 
o gamă bogată de li
chioruri și rachiuri din 
fructe — sint tot atl- 
tea oferte pe care în
treprinderile amintite 
le fac partenerilor lor
— „Koospol" din Pra- 
ga și Bratislava și 
„Unlcoop" din Praga.

Spre deosebire de 
edițiile anterioare, la 
actuala ediție a tîrgu- 
lui au fost prezentate 
și alte categorii de

bindite de la prece
dentele alegeri in di
ferite domenii de ac
tivitate, au formulat 
propuneri variate pen
tru mai buna gospo
dărire a comunelor și 
orașelor, pentru dez
voltarea lor continuă. 
La aceste adunări 
au participat peste 
2 500 000 de oameni, 
iar numărul celor care 
au lu.at cuvintul s-a 
ridicat la 300 000. Can
didați! In alegeri, de
semnați cu prilejul a- 
ccslor adunări, fac 
parte din cele mal di
ferite categorii și pro
fesii : muncitori, ță
rani, intelectuali — 
sint mllitanți sociali 
cunoscuți, oameni har
nici, cu aptitudini dc 
buni gospodari și care 
se bucură de prețuirea

produse docit cele e- 
limentarc. Centrala 
industrială a bumba
cului și „Triooexport" 
au expus o gamă lar
gă de produse ale fa
bricilor textile și de 
tricotaje din țara 
noastră ; „Electronum" 
și „Mașinimport" — 
mașini clectrocasnice, 
„Plastex" și „Plasti- 
rom“ — o varietate de 
articole casnice din 
material plastic ; ,.De- 
ro“ și ,Jmeco“ — pro
duse cosmetice și de- 
tergenți, „Stirex" —

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

cristal și obieAe de 
menaj din sticlă.

Dincolo de standu
rile luminate feeric, 
ln birourile reprezen
tanților întreprinderi
lor din țara noastră 
s-au desfășurat trata
tive comerciale .cu.dri, 
verși parteneri străini.'‘, 
Nu dlspundm încă de 
o cifră definitivă. To
tuși, după cum am 
fost informați, se es
timează că volumul 
operațiunilor de ex
port-import ce se vor 
încheia cu firme din 
R. S. Cehoslovacă va 
depăși 20 milioane lei- 
valută.

Tirgul de la Brno 
ne-a oferit, totodată, 
prilejul de a consem
na opinii din partea 
unor personalități 
marcante ale comer
țului exterior din țara 
gazdă, cu privire la 
participarea româ
nească la actuala edi
ție a tirgului și la ro
lul ei în consolidarea 
cursului ascendent al 
schimburilor comer
ciale dintre . România 
și Cehoslovacia. „O 
participare in plină 
evoluție" — a apreciat 
ministrul comerțului 
exterior al R. S. Ce
hoslovace, inginer An-

pe bună dreptate, asemenea concep
ții ce conduc spre pasivitate ; in 
timpul vizitei, în cuvintările rostite 
s-au afirmat clar de ambele părți 
ideea rolului activ, vocația țărilor 
mici și mijlocii in promovarea des
tinderii, a principiilor noi de relații 
internaționale. „Dacă țările mici și 
mijlocii — spunea primul ministru 
olandez Biesheuvel — nu se pot mă
sura cu țările mari in ce privește 
populația, suprafața șl potențialul lor 
militar, ele pot, totuși, juca un rol 
important in comunitatea internațio
nală. Istoria, chiar și cea mai recen

tă, arată limpede că exemplul lor 
poate avea o influență însemnată a- 
supra opiniei publice internaționale, 
că valorile lor morale șl dirzenia lor 
ln a-și apăra Independența pot avea • 
mare influență".

Convergența punctelor de vederi 
cu privire la crearea unui sistem de 
securitate europeană care să dea fie
cărei țări garanția că se va putea 
dezvolt» nestingherit, la adăpost de 
orice acte de agresiune, a permis 
celor două țâri o conluarare activă 
in anii trecuțl, ca și în cadrul actua
lelor convorbiri de la Helsinki, pen
tru pregătirea conferinței general- 
ouropene. într-o perioadă cînd se 
desfășoară o activitate internațională 
Intensă pentru realizarea securității 
europene, este neîndoielnic că afir
marea viguroasă a necesității ca toate 
țările să-și sporească eforturile și 
contribuția proprie la atingerea a- 
cestui țel, precum șl definirea clară, 
in documente oficiale, a principiilor 
și normelor menite să guverneze re
lațiile dintre toate statele continentu
lui, se înscriu ca un aport concret și 
prețios la cauza generală, comună, a 

coioctivelor din care 
fac parte. Se remarcă 
o creștere simțitoare 
față de precedentele 
alegeri a numărului 
femeilor șl tinerilor 
propuși candidați pen
tru sfaturile populare.

Așa cum au arătat 
mulți vorbitori ln ca
drul adunărilor popu
lare, actualele alegeri 
in organele locale alo 
puterii de stat prile
juiesc o reafirmare a 
hoturirii oamenilor 
muncii din R. P. Un- 
garâ <lc a-și intensi
fica activitatea social- 
gospodărească, dc a 
aduce o contribuție 
sporită la edificarea 
socLaJIsmuIut. sub con
ducerea P.M.S.U.

Aure! POP
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drej BariSak. „Repre
zentanții întreprinde
rilor comerciale din 
țările noastre trebuie 
să se afle in perma
nent contact, iar tir
gul de față constituie 
un mijloc pentru a- 
semenea contacte — 
ne-a spus Ludvlk 
Cerny, președintele 
Camerei de comerț a 
R. S. Cehoslovace. Aș 
vrea să remarc faptul 
că la actuala ediție a 
tirgului se află repre
zentanți importanți ai 
comerțului exterior 
din România și aceș
tia fac totul pentru 
lărgirea relațiilor bi
laterale. In ce ne pri
vește, sintem pregătiți 
să răspundem prin e- 
torluri la fel de susți
nute, in spiritul recen
telor convorbiri din
tre tovarășii Nicolae 
Ceaușcscu și Gustav 
Husak. Intr-adevăr, 
volumul schimburilor 
intre țările noastre a 
crescut, dar cred că 
trebui? găsite forme 
'rtofrddr1 xrolaborare și 
de -'cooperâre, cores
punzătoare -dorinței 
reciproce de intensi
ficare a acestor schim
buri. Săplămina eco
nomiei și tehnicii ce
hoslovace, care se 
deschide la 16 aprilie 
la București, iși pro
pune ca scop de a găsi 
impreună aceste for
me noi, mai eficiente 
de cooperare".

Așadar, contactele 
stabilite cu prilejul 
ediției de primăvară 
a Tirgului internațio
nal de la Brno s-au 
dovedit fructuoase 
pentru o mai bună 
cunoaștere a poten
țialului țărilor noas
tre, pentru valorifica
rea a noi posibilități 
de lărgire a relațiilor 
economice reciproc a- 
vantajoase, in intere
sul adinciril colaboră
rii prietenești și ridi
cării bunăstării celor 
două popoare.

R. Ș.

tuturor popoarelor continentului — 
făurirea unei securități trainice In 
Europa.

în timpul vizitei s-a reafirmat pă
rerea comună potrivit căreia secu
ritatea nu înseamnă permanentiza
rea situației actuale din Europa, ca
racterizată prin menținerea unor re
ziduuri ale războiului mondial și pe
rioadei de război rece, ci, dimpotrivă, 
în procesul realizării ei trebuie să se 
ajungă la lichidarea oricăror factori 
de divizare și de încordare. In legă
tură cu aceasta, ambele părți consi
deră problemei^ militare ca o com
ponentă integrantă a securității eu
ropene, se pronunță pentru realizarea 
de progrese in domeniul dezarmării, 
inclusiv măsuri care să favorizeze în
crederea și stabilitatea pe continent 
și ln întreaga lume. In spiritul unei 
politici active, cele două țări sint ho- 
tărite să-și aducă contribuția la creș
terea rolului O.N.U. ln viața inter
națională.

Vizita, convorbirile au confirmat 
odată mai mult importanța deosebită 
a contactelor la nivel înalt ; pe a- 
ceastă linie vizita de răspuns pe care 
urmează s-o facă in țara noastră 
regina lullana și prințul Bernhard va 
marca, fără îndoială, un nou moment 
important in fructuosul dialog ro- 
mâno-olandez și in dezvoltarea re
lațiilor reciproce, oferind, totodată, 
poporului român prilejul plăcut de 
a-$l exprima direct satisfacția pen
tru primirea caldă făcută președin
telui statului nostru.

Prin întreaga ei desfășurare, prin 
semnificațiile cj profunde. vV»ita to
varășului Nicolae Ceausescu In Olan
da aduce o contribuție de mare în
semnătate La dezvoltarea relațiilor 
reciproce româno-olandeze. la cauza 
păcii. Ea reprezintă o nouă afirmare 
a politicii externe pe care o promo
vează constant Român’a — de prie
tenie frățească cu țările socialiste, 
concomitent cu extinderea relațiilor 
cu toate țările lumii,. de participare 
efectivă la efortul pentru o pace 
trainică. Rezultatele rodnice ale vi
zitei sint de aceea pe deplin aprobate 
șl salutate cu mlndr’e de întregul 
popor — sentimente puternic reflec
tate de călduroasa primire făcută to
varășului Ceaușescu la reîntoarcerea 
aa ln patrie.

Ion F1NT1NARU
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CONFERINȚA DE PRESĂ A ȘEFULUI STATULUI 

CAMBODGIAN, NORODOM SIANUK

PEKIN 14. — (Corespondență de
la 1. Tecuțâ) : Lulnd cuvintul la o 
conferință de presă, organizată la 
Pekin, Norodom Sianuk. șeful sta
tului cambodgian și președintele 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giei (F.U.N.C.). s-a referit la re
centa sa vizită In zonele eliberate 
din Cambodgia. subliniind că 
avut drept scop principal să dove
dească întregii lumi deplina unitate 
care există intre rezistenta din in
teriorul Cambodgici și reprezentan
ții el din afara țării. „Nu este vor
ba de nici un guvern în exil aflat 
Ia Pekin" — a declarat prințul Sia
nuk, rclevînd. totodată, că adevăra
tul guvern al țării, care poseda toa
te atributele și calitățile necesare 
guvernării, este reprezentat de con
ducerea colectivă instaurată de po
por in zonele eliberate, ca urmare a 
unul proces revoluționar in curs do 
desfășurare.

Referi ndu-se 
din regiunile x 
nuk a subliniat 
și 1 ______ ____
față de această formă originală de 
revoluție populară, care ține seama 
de realitățile concrete ale Cambod- 
plci. El a precizat că au fost in
staurate organe ale puterii popu
lare la toate nivelurile. Muncitorii și 
țăranii sint cei care preiau puterea 
și aleg comitetele F.U.N.C., care își 
exercită pe deplin funcțiile și atri-

ea

la situația politică 
vizitate, Norodom Sia- 

profunda adeziune 
entuziasmul maselor populare

buțiile de conducere și autoadminis
tra re.

Situația economică a tonelor eli
berate este mult mai prosperă de- 
cit cea a zonelor aflate sub contro
lul regimului de la Pnom Penh, a 
declarat șeful statului cambodgian.

Referindu-sc la intensa activitate 
diplomatică pe care o desfășoară 
conducătorii rezistenței cambodgie
ne care se află la Pekin. Norodom 
Sianuk a arătat că. in 1974. inten
ționează să facă vizite in citeva țâri 
din Africa, precum și in Albania, 
Iugoslavia și România.

In ce privește negocierile cu S.U.A.. 
Norodom Sianuk a reamintit că. in 
urmă cu două luni, a propus oficial, 
in numele F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
contacte cu partea americană pentru 
a examina posibilitatea soluționării 
problemei cambodgiene. „Sintem gata 
să uităm toate bombardamentele șl 
suferințele aduse de S.U.A. poporului 
nostru, propunem o reconciliere cu 
S.U.A. și chiar stabilirea de relații 
diplomatice. Dar susținem că S.U.A. 
trebuie să pună capăt amestecului lor 
militar în Cambodgia. să înceteze 
ajutorul acordat lui Lon Noi șl ames
tecul in treburile noastre interne".

★
PHENIAN (Agerpres). — Simbătă 

a sosit la Phenian. într-o vizită de 
stat. Norodom Sianuk. șeful statului 
cambodgian. El este invita', dc Kim 
Ir Sen, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

GLASUL OPINIEI PUBLICE INTERNAȚIONALE

Demonstrație la Washington pentru majorarea prevederilor 
privind programele sociale.

Să fie ehberați prizonierii
poiitici din Vietnamul de sud

ÎN LEGĂTURĂ CU RECENTUL RAID

ISRAELIAN ASUPRA LIBANULUIUn act contrar dreptului internațional,soluționării pe cale politică
Așa cum s-a anunțat, mai multe 

grupuri înarmate israeliene au ata
cat, zilele trecute, diferite puncte ale 
orașului Beirut, provocind victime 
omenești și pagube materiale. Con
comitent, a fost sâvîrșit un atac in 
orașul-port Saida. In urma acestor 
acțiuni, guvernul libanez a cerut 
convocarea Consiliului de Securitate.

Știrile privind noile atacuri ale 
comandourilor israeliene asupra Li
banului stirnesc o legitimă îngrijo
rare si condamnare din partea opini
ei publice — cu atit mai mult dacă 
se ține scama de implicațiile grave 
ale acțiunilor de acest gen asupra 
situației din regiunea Orientului A- 
propiat

Asemenea acte de represalii 
de intimidare prin forță vin in 
tradicție cu tendința generală 
destindere, spre soluționarea 
tratative a conflictelor. Sub nici un 
motiv și in nici o formă nu poate fi 
justificată pătrunderea cu forțe ar
mate pe teritoriul altei țări, violarea 
suveranității și integrității teritoriale 
a unui stat. Este evident că aseme
nea acte nu numai că nu pot contri
bui la crearea condițiilor pentru so
luționarea conflictului din Orientul 
Apropiat, dar adaugă noi elemente 
de tensiune, agravează situația din 
această zonă.

Opinia publică din țara noastră își 
exprimă dezaprobarea față de noile 
atacuri israeliene împotriva Libanu
lui, care reprezintă o violare flagran
tă a suveranității statului libanez, o 
incâlcare a normelor dreptului inter
național.

După cum se știe. România se pro
nunță cu hotărire pentru reglemen
tarea pe cale politică a acestui con
flict. un astfel de curs impunind cu 
stringență ca părțile in cauză să se 
abțină de la orice acțiune care ar

sau 
con- 
spre 
prin

putea înrăutăți atmosfera din această 
parte a lumii. In repetate rinduri, 
țara noastră, pronunțindu-se Împo
triva folosirii forței ca mijloc de 
reglementare a diferendelor între 
state, a susținut că unica mo
dalitate de rezolvare a problemelor 
din Orientul Apropiat o constituie ca
lc-a tratativelor, a soluțiilor politice. 
Exprimînd poziția consecventă a țării 
noastre, care se pronunță cu fermi
tate împotriva a tot ceea ce 
este de natură să întrețină sta
rea de încordare in Orientul A- 
propiat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia in cuvintarea rostită la 
incheierea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie a.c. : „Con
siderăm necesar să se pună ca
păt oricăror acțiuni de acest fel care 
fac să se agraveze tot mai mult stă
rile de lucruri din această zonă. Cau
za păcii cere să se întreprindă mă
suri pentru îmbunătățirea atmosferei 
in această regiune, pentru crearea 
condițiilor in vederea soluționării pe 
cale politică a conflictului, in spiri
tul și pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din 1967, astfel îneît să 
se ajungă la retragerea trupelor is
raeliene din teritoriile arabe ocupate, 
la respectarea independenței și suve
ranității naționale a fiecărui stat, la 
rezolvarea problemei populației pa- 
lestinene în conformitate cu intere
sele ei legitime".

Interesele păcii și securității inter
naționale impun cu necesitate ca 
toate eforturile să fie îndreptate spre 
aceste obiective, spre realizarea a- 
cestor deziderate, spre stingerea con
flictului și normalizarea situației din 
această parte a lumii, astfel încit 
popoarele respective să se dedice 
muncii constructive, pașnice, promo
vării progresului economic și social.

La Paris a avut loc,\între 12 și 14 
aprilie, Conferința internațională 
pentru eliberarea prizonierilor poli
tici din Vietnamul de sud. La lu
crări au participat reprezentanți ai 
97 de mișcări de masă și organizații 
naționale și internaționale, printre 
care Crucea Roșie Internațională, 
Consiliul Mondial al Păcii, Ajutorul 
popular francez etc.

Conferința a făcut bilanțul acțiu
nilor întreprinse in numeroase țări 
in vederea eliberării prizonierilor 
politici întemnițați in Vietnamul de 
sud. De asemenea, a fost adusă la 
cunoștința participanților o listă con- 
ținind numele a 600 de prizonieri 
politici.

In cursul unei conferințe de pre
să, abatele Nguyen Dinh Thi, con
ducătorul mișcării catolice „Comu
nitățile vietnameze", a declarat că 
numărul deținuților politici din Viet
namul dc sud este evaluat la cifra 
de 200 000. El a cerut eliberarea tu
turor prizonierilor politici în con
cordanță cu Acordul de la Paris 
privind încetarea războiului și resta
bilirea păcii in Vietnam. Aceasta, a 
spus vorbitorul, este o condiție fun
damentală a oricărei soluționări po
litice in Vietnamul de sud. Printre 
acești prizonieri, a continuat el, se 
găsesc și cei mai buni reprezentanți 
ai celei de-a treia componente, care,

potrivit Acordului dc la Paris, ur
mează să ia parte la formarea con
siliului de reconciliere națională.

Organizatorii conferinței au pre
zentat o serie de filme și au dat pu
blicității noi documente care dezvă
luie tratamentul inuman aplicat de
ținuților politici. Toate aceste docu
mente se referă la fapte intervenite 
după martie 1973, adică după sem
narea Acordului de Ia Paris.

în încheierea lucrărilor, partici
panții la conferință au adoptat o 
declarație și un apel in care se spu
ne, printre altele : „Trei luni după 
încetarea focului, 200 000 de deținuți 
politici se află încă 
temnițe, in lagăre 
centre de detenție 
districte și comune... 
prizonierilor politici 
libertăți democratice, 
națională și nici autodeterminare...- 
Eliberarea prizonierilor politici con
stituie o condiție in realizarea spe
ranței de pace".

Participanții la conferință au adre
sat, de asemenea, o scrisoare papei 
Paul al VI-lea și secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim.

in închisori, in 
și numeroase 
din provincii, 
Fără eliberarea 
nu pot exista 

reconciliere

Paul DIACONESCU
Paris,

UN DOCUMENT AL BIROULUI

POLITIC AL P.C.

CU PRIVIRE LA

FRANCEZ

TINERET

— Biroul Po-PARIS 14 (Agerpres). _______
litic al Partidului Comunist Francez 
a dat publicității, simbătă, o declara
ție cu privire la tineret, in care se 
relevă importanța participării gene
rației tinere la lupta generală a mun
citorilor și forțelor democratice fran
ceze pentru victoria programului co
mun al forțelor de stingă. Este scoa
să in evidență, totodată, necesitatea 
intensificării activității ideologice și 
politice in rîndul tineretului.

In același timp, ziarul „l’Huma- 
nite“ informează că Biroul Politic al 
Partidului Comunist Francez a anali
zat situația politică din țară, subli
niind importanța programului comun 
al forțelor de stingă pentru organi
zarea luptei pentru progres social și 
democrație.

po- 
pu-

în sprijinul luptei Împotriva
colonialismului și apartheidului Africa Centrală a primit

Raportul adoptat de conferința de la Oslo

OSLO 14 (Agerpres). — La Oslo 
-au încheiat, simbătâ, lucrările 

Conferinței internaționale pentru 
sprijinirea victimelor colonialismului 
și apartheidului din Africa australă, 
inițiată de Organizația Națiunilor 
Unite și Organizația Unității Africa
ne. Participanții — membri ai Con
siliului de Securitate, ai Comltelu- 
lui pentru decolonizare și ai altor 
organisme ale O.N.U., ai Comitetu
lui pentru eliberare al O.U.A., re
prezentanți ai mișcărilor dc elibera
re din Africa. delegați și experțl 
din peste 50 de țări ale lumii — au 
adoptat raportul elaborat de Comi
tetul politic al conferinței, conți- 
nind propuneri pentru intensificarea 
ajutorului moral șl material acordat

ROMANIA
LA TIRGUL

DE LA MILANO

victimelor colonialismului și apart
heidului, mișcărilor de eliberare din 
această zonă a continentului african, 
pentru ca acestea să-șl poată conti- 
tun lupla sub toate formele, inclusiv 
cea armată, în vederea eliberării 
naționale.

Raportul — care va fi supus dez- 
balerik și aprobării viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., con
ferinței la nivel înalt a O.U.A. (care 
va avea loc luna viitoare la Addis 
Abeba) și conferinței din septem
brie a țărilor neangajate — condam
nă guvernarea ilegală a Namibiei 
de către regimul de la Pretoria și 
lansează un apel tuturor statelor să 
boicoteze — pe plan politic și eco
nomic — guvernul rasist al R.S.A. 
pină la transferarea puterii către 
adevărații reprezentanți ai poporu
lui namibian.

Participanții la conferința au ex
primat, totodată, satisfacția pentru 
faptul că delegații mișcărilor de eli
berare au participat — pentru prima 
oară — la o reuniune internațională 
ca adevărați reprezentanți ai po
poarelor lor.

BANGUI 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa, l-a primit pe 
Bujor Almâșan, ministrul minelor, 
petrolului și geologici, conducătorul 
delegației române la lucrările celei 
dc-a treia sesiuni a Comisiei mixte 
dc cooperare economică româno— 
ccntraf ricana.

Cu această ocazie, s-a transmis 
președintelui Bokassa un mesaj din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

In cadrul convorbirii, desfășurată 
intr-o ambianță de prietenie și în
țelegere reciprocă, au fost abordate 
probleme privind realizarea obiecti
velor de cooperare prevăzute in în
țelegerile bilaterale.

Au fost prezenți Joseph Potolot, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Africa Centrală. Jean Paul 
Mokodopo. ministrul do interne, .și 
Louis Azoula, ministru. A participat, 
de asemenea, ambasadorul României 
la Bangui, Gheorghe Popescu.

Liga română de prietenie cu 
poarele din Asia și Africa a dat r 
blicității o declarație în care se ara
tă că opinia publică din țara noas
tră a luat cunoștință cu un senti
ment de dezaprobare de raidul israe- 
lian întreprins in noaptea de 9 spre 
10 aprilie pe teritoriul Libanului. 
Poporul român consideră că aseme
nea acte nu pot fi cu nimic justi
ficate — relevă declarația, subliniind 
că ele reprezintă o violare a inde
pendenței, suveranității și integrității 
teritoriale a Libanului. Acțiunile mi
litare. precum și actele de represa
lii, cărora le cad victime persoane ci
vile, nu au contribuit și nu vor con
tribui la soluționarea politică a cri
zei din Orientul Apropiat; dimpotri
vă, ele contravin tendinței actuale 
generale spre soluționarea confllcte-

române de prietenie 
Asia și Africa

lor pe cale politică, spre destinde
re și pace.

Declarația arată că opinia publică 
din Republica Socialistă România 
consideră că tratativele, și nu 
armele, pot aduce o rezolvare 
justă a conflictului din regiu
nea Orientului Apropiat, apre
ciind, in acest sens, că trebuii 
depuse eforturi stăruitoare pentru 
realizarea unei soluții politice in spi
ritul rezoluției Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967. Pentru 
aceasta — se spune in incheierea de
clarației — trebuie să fie retrase toa
te trupele israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, trebuie să se respecte 
dreptul la existență și dezvoltare 
independentă a fiecărui stat din re
giune și să se rezolve problema 
populației palestinene în conformi
tate cu interesele ei legitime.

Consfătuirea conducătorilor 
oficiilor de invenții din țările 

membre ale C.A.E.R.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc cea de-a patra 
ședință (extraordinară) a Consfătui
rii conducătorilor oficiilor de inven
ții din țările membre ale C.A.E.R, 
Au participat reprezentanți ai Bul
gariei, Cehoslovaciei, Cubei, R. D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, Româ
niei, Ungariei și U.R.S.S. In calitate 
de observatori au fost prezente de
legații din R.P.D. Coreeană și R.D. 
Vietnam.

Consfătuirea a examinat și a pus 
de acord textul unui proiect de con
venție cu privire la protecția juri
dică a invențiilor, a prototipurilor 
industriale general utile și a măr
cilor mărfurilor in realizarea colabo
rării economice și tehnico-științifice.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și deplină În
țelegere reciprocă.

Concluziile plenarei 
C.C. al P.C. din Japonia

TOKIO 14. (Corespondență de la 
FI. Țuiu). — Ziarul „Akahata" a pu
blicat. simbătă, concluziile lucrărilor 
celei de-a zecea' plenare a C.C. al 
P.C. din Japonia, desfășurată in pe
rioada 8—12 aprilie a. c. In concluzii 
se arată, intre altele, că in 68 de lo
calități .rurale și urbane au luat fiin
ță noi organizații de partid, iar nu
mărul cititorilor ziarului „Akahata", 
organ al C.C. al P.C.J., a sporit sub
stanțial.

Datorită alegerilor pentru aduna
rea reprezentativă a orașului Tokyo, 
programate pentru 8 iulie a.c., ple
nara a hotărit să amine, pină în 
toamnă, al 12-lea Congres al P.C.J., 
care urma să aibă loc in iulie.

A fost, de asemenea publicată re
zoluția plenarei, care se ocupă de ca
racteristicile situației politice și lupta 
pentru un front unit progresist, de 
activitatea pentru dezvoltarea rapidă 
a mișcării de masă și sarcinile parti
dului in vederea alegerilor locale. 
Partea a doua a rezoluției este con
sacrată activității P.C.J. in sindicate 
și in regiunile rurale ale țării.

Rezoluția apreciază că succesul re
marcabil al P.C.J. in ultimele alegeri 
generale a creat o nouă situație po
litică. Cu toate acestea, se precizează 
in document, condițiile actuale arată 
că nu va fi ușoară organizarea unui 
front comun național al forțelor pro
gresiste.

MILANO 14. — (Coresponden
ță de la R. Bogdan). La Milano 
a fost inaugurată, simbătă di
mineață,' cea de-a 51-a ediție a 
tirgului internațional. Mani
festare economică de larg ră
sunet, tirgul de la Milano reu
nește, in acest an, 76 de țări 
de pe toate continentele.

La festivitatea de deschidere 
au participat primul ministru 
Giulio Andreotti, reprezentanți 
det frunte ai industriei 
ne, precum și membri 
pului diplomatic.

Participind pentru 
oară la tirgul de la 
România este prezentă 
ția din acest an cu peste 
de standuri, care expun o vas
tă gamă de produse reprezen
tative pentru industria și co
merțul exterior românesc. Pon
derea cea mai însemnată o de
țin produsele industriei con
structoare de mașini. între a- 
cestea se află tipuri modeme 
de mașihi-unelte, produse elec
trotehnice și electronice, diferite 
tipuri de tractoare, mașini pen
tru industria alimentară. au
toturisme de teren ARO-240 și 
altele.

Devenită tot mai reprezen
tativă, de la an la an. partici
parea României la tirgul de la 
Milano suscită — așa cum re
levă intr-un articol, publicat in 
ediția sa de simbătă, cotidianul 
economic „îl Sole — 24 de ore" 
— un interes mereu crescind 
din partea specialiștilor și a 
publicului italian, datorită va
rietății și calității produselor 
expuse.

HANOVRAr

Congresul P. S. D.
italie- 

ai cor-

a 18-a 
Milano, 
la edi- 

30

militează pentru intărirea
unității forțelor

progresiste din țară
COLOMBO 14 (Agerpres). — Parti

dul Comunist din Republica Sri Lan
ka acționează intens in vederea 
transpunerii în viață a programului 
general de dezvoltare economică și 
socială a țării, elaborat de Frontul 
unit al forțelor de stingă, cooperind, 
totodată, activ in cadrul guvernului 
— a declarat, in cadrul unui miting, 
secretarul general al partidului, 
S. A. Wickremasinghe. El a subliniat 
necesitatea întăririi unității tuturor 
forțelor progresiste din țară, in lupta 
împotriva imperialismului 
lonialismului.

S. A. Wickremasinghe 
nunțat pentru extinderea, 
nuare, a relațiilor dintre 
Sri Lanka și țările socialiste.

și neoco-

s-a pro- 
în conti- 
Rcpublica

sm încheiat lucrările
Congresul Partidu

lui Social-Democrat, 
desfășurat intre 10—14 
aprilie la Hanovra, 
este apreciat de către 
opinia publică vest- 
germană ca un eveni
ment politic de o deo
sebită importanță. Mai 
întii, ținînd seama de 
faptul că este pentru 
prima dată cind P.S.D. 
iși definește linia po
litică internă și ex
ternă în calitatea sa 
de partid de guvernă- 
mînt, ceea ce dă o 
pondere deosebită ho- 
tăririlor forului său 
suprem, Congresul. In 
al doilea rînd, Con
gresul și-a ținut lu
crările într-o atmosfe
ră politică caracteriza
tă printr-o puternică 
intensificare a polari
zărilor, atit in con
fruntarea dintre coali
ția de guvernămint și 
forțele de opoziție, cit 
și in interiorul fie
cărui partid in parte.

Discuțiile, nu de pu
ține ori vii și contro
versate, desfășurate 
în jurul programului 
partidului, au eviden
țiat că P.S.D. se con
turează ca un partid 
ce își propune să efec
tueze, treptat și prin 
mijloace parlamen
tare, schimbări in 
direcția a ceea ce este 
numit aici in mod cu
rent „democrație so
cială". Astfel, in cursul 
Congresului s-a subli
niat necesitatea în
făptuirii unor refor
me — pentru care 
există și mandatul e- 
lectoral din 1972 al 
populației : o reformă 
a dreptului de pro
prietate asupra pă- 
mintului, care să pună 
stavilă speculațiilor și 
abuzurilor în dome
niul terenurilor pen>- 
tru construcția de lo
cuințe ; o reformă a 
sistemului de reparti
ție a veniturilor obți-

nute prin sporirea 
productivității mun
cii, care, pină acum, 
revin, practic, în în
tregime deținătorilor 
de capital : o reformă 
care să ducă la o 
participare a salaria- 
ților la gestiunea în
treprinderilor ; o re
formă a sistemului de 
asistență medicală și 
a invățămintului etc.

Cercurile opoziției 
au reacționat cu vehe
mență față de aceste 
poziții. Ziarele care 
reflectă punctul de 
vedere al acestor 
cercuri au publicat în

DE LA CORES
PONDENTUL NOS

TRU

zilele Congresului 
P.S.D. articole care 
comentau lucrările a- 
cestuia ca „impregna
te de un spirit în
dreptat spre schimba
rea orinduirii de stat 
și sociale a Germaniei 
federale". O asemenea 
interpretare este vă
dit neconformă cu 
realitatea dacă ținem 
seama de tendințele 
dominante așa cum au 
reieșit ele din dezba
terile Congresului. 
Discutînd programul 
de acțiune pînă in 
anul 1985, Congresul a 
încercat să țină seama 
de evoluțiile previzi
bile in politica și eco
nomia mondială, ca și 
in cea internă. Or — 
se remarca chiar de 
către particlpanți — 
definirea unei linii 
politice într-o aseme
nea perspectivă pre
supune anumite mo
dificări ale datelor 
sociale, fie șl In con
dițiile în care cadrul 
general rămine ace
lași.

Dacă reformele pre-

conizate și sprijinite 
de congresiști au „a- 
larmat" cercurile poli
tice conservatoare, ele 
au intimpinat, pe de 
altă parte, critici atit 
in Congres, cit și in 
afara lui, izvorite din- 
tr-un punct de vedere 
opus, respectiv pentru 
că ar avea un caracter 
prea limitat. Astfel de 
critici s-au făcut auzi
te în special din rin- 
durile 
„tineri -------- ,
Dar, ca epilog, faptul ' 
că președintele Willy ț 
Brand a fost reales cu 
o covîrșitoare majori- t 
tate de voturi, indică , 
insă că actuala linie, ) 
îndreptată spre o re- i 
definire a direcțiilor ’ 
de orientare economi- V 
că și politică, se 1 
bucură de un larg ) 
sprijin în sinul parti- t 
dului. ’

Făcînd bilanțul dez- ) 
baterilor congresu- i 
lui, cancelarul Willy ’ 
Brandt a evidențiat ț 
tendințele de dezvol- < 
tare a politicii de co- 1 
laborare și destindere l 
promovate de guver- 
nul R.F. Germania. ) 
Congresul, a spus < 
Brandt, s-a dovedit I 
realist în aprecierea l 
situației internaționale 
și poziția adoptată de ) 
delegați va fi avută in t 
vedere cu ocazia vii- » 
toarclor sale con- \ 
tacte internaționale. 1 
Abordînd, în conți- 1 
nuare, problema poli- L 
ticii guvernului său ’ 
față de țările soclalis- ț 
te, președintele P.S.D. i 
și-a exprimat satisfac- I 
ția în legătură cu an- l 
gaiarea de negocieri 1 
Intre R.F.G. și R.S. ) 
Cehoslovacă, in scopul ( 
încheierii tratatului de / 
normalizare a reia- ) 
țiilor dintre cele două; A 
țări. ?

N. S. STANESCU

așa-numiților 
socialiști".

agențiile de presă transmit
vă procesului larg european de 
sultări multilaterale în vederea ___
gătirii Conferinței europene de secu
ritate și colaborare. în contextul în
tăririi continue a păcii si securității 
în Europa și al lărgirii colaborării 
între statele europene.

con- 
pre-

DEZBATERILE CONSILIULUI DE SECURITATE
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate și-a conti
nuat, vineri seara, dezbaterile pen
tru a examina plin ger ea Libanului 
împotriva Israelului in legătură cu 
operațiunea efectuată la 10 aprilie

de comandouri Lsraeliene la Beirut 
și Saida.

In cursul lucrărilor au luat cuvîn- 
tul reprezentanții U.R.S.S.. Iugosla
viei, Algeriei. Siriei, Israelului și 
Arabiei Saudi te. Următoarea ședință 
va avea loc luni seara.

La Ulan Bator a fost semnat pro
tocolul cu privire la convorbirile 
comerciale multilaterale dintre țări
le membre ale C.A.E.R. șl R.S.F. Iu
goslavia pe anul 1973. Conform pro
tocolului, schimburile de mărfuri 
dintre țările membre ale C.A.E.R. 
R.S.F.I. vor crește considerabil.

și

în Sikkim a fost 
restabilit calmul

Fam Van Dong,
Consiliului de Miniștri al R.D. Viet
nam, a primit delegația Frontului 
Patriotic Laoțian, condusă de Nuhak 
Phoumsavan, membru al C.C. al 
frontului, care face o vizită de prie
tenie în R.D. Vietnam, informează a- 
genția V.N.A. La primire au fost de 
față Le Thanh Nghi, vicepremier al 
Consiliului de Miniștri, și alte oficia
lități.

La Phenian au avu' loc con_ 
vorbiri între o delegație guverna
mentală a R.P.D. Coreene, condusă 
de Hă Dam. ministrul afacerilor ex
terne, și o delegație a Frontului Na
țional de Eliberare și a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud. condusă de 
Nguyen Thi Binh. ministrul aface
rilor externe. Atf fost examinată pro
blema dezvoltării relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări.

Galllor, desfășurate joi, arată că 
Partidul laburist a obținut majori
tatea mandatelor in consiliile a 18 
din cele 54 unități administrative. în
tre care Londra, și 10 comitate metro
politane (cele mai mari centre urba
ne ale țării). Partidul conservator a 
ciștigat in 13 comitate. DUtind să-si 
asigure majoritatea în alte 6. dar cu 
sprijinul independenților.

Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. >-a numit Pe 
Grigori Zolotuhin in funcția de mi
nistru al achizițiilor al Uniunii So
vietice — anunță agenția T.A.S.S. 
Anterior, această funcție fusese de
ținută de Z. Nuriev, care a fost nu
mit, recent, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Atacarea unor instalații petroliere la sud de Beirut
(Agerpres). — Persoa- 
au atacat, în noaptea 

simbătă, instalații
BEIRUT 14 

ne înarmate 
de vineri spre 
petroliere aflate in apropierea rafi
năriei de la Zahrani, situată pe 
coasta mediteraneană, la 45 km sud 
de. Beirut — anunță, oficial, postul 
de radio Liban. A fost distrus un 
rezervor conținând 100 000 de barili 
de țiței, iar un al doilea rezervor, 
de aceeași capacitate, a fost avariat. 
La sediul agenției Reuter din Beirut 
a parvenit o scrisoare in care un

grup autointitulat „Garda revoluțio
nară libaneză" iși asumă responsa
bilitatea atacului. Știrea este confir
mată și de agențiile France Presse, 
United Press International și Asso
ciated Press.

Intr-o declarație făcută la Beirut. 
Pierre Helou, ministru libanez al 
petrolului și al industriei, a arătat 
că rezervoarele incendiate la Zah
rani sint proprietatea societății a- 
merica-ne „Medreco", dar că petrolul 
conținut aparținea statului libanez.

GANGTOK 14 (Agerpres), — Peri
oada agitației politice și a demon
strațiilor declanșate in urmă cu două 
săptămini in regatul Sikkim, in fa
voarea unor transformări democrati
ce, a luat sfirșit, vineri seara, prin- 
tr-un acord Încheiat intre regele Pla- 
den Thondup Namgyal și liderii ce
lor trei partide de opoziție, in pre
zența lui Kewal Singh, secretar de 
stat la Ministerul indian al Aface
rilor Externe — relatează agențiile 
Indinfo, Reuter, France Presse, 
United Press International și Asso
ciated Press.

Crearea Organizației Uni
tății Sindicale Sfricane 
(O.A.T.U.), cu sediul permanent In 
capitala Ghanei. Accra, a fost hotă- 
rită de congresul dc constituire, des
fășurat recent la Addis Abeba. In 
funcția de secretar general al orga
nizației a fost ales Dennis Akumu 
(Ghana).

REDACȚIA Șl

Rezultatele definitive ale 
alegerilor Pentru organele admi
nistrative locale din Anglia și Tara

în cadrul aniversărilor pe 
anul 1973, desfășurate sub 
auspiciile UNESCO, Vlad Geor
gescu, profesor oaspete la cate
dra „Nicolae Iorga", de la Uni
versitatea Columbia (S.U.A.), a 
ținut, la sediul Bibliotecii ro
mâne din New York, o expune
re despre Gheorghe Lazăr, cu 
prilejul comemorării a 150 de 
ani de la moartea sa. Au fost 
evidențiate cadrul istoric-cultu- 
ral al țărilor române in contex
tul european, vechile tradiții ale 
invățămintului, ale cărții și ști
ințelor românești, contribuția 
lui Lazăr la dezvoltarea cultu
rii noastre, . relațiile sale cu 
mișcarea revoluționară a lui 
Tudor Vladimirescu și cu cele
lalte curente progresiste din 
societatea românească a vremii. 
Au participat cercetători, pro
fesori universitari, oameni de 
cultură și artă, studenți ai uni
versităților newyorkeze.

Guvernele R. D. Germa
ne și Republicii Volta Su- 
pOriOQfâ au c^zut de acord 
stabilească relații diplomatice la 
vel de ambasadă.

La Georgetown, caPitala 
Guyanei, s-au încheiat lucrările celei 
de-a 8-a conferințe a Asociației li
berului schimb din zona Caraibilor 
(CARIFTA). Barbados, Guyana, Ja
maica și Trinidad-Tobago — relevă 
agenția Prensa Latina — vor fi pri
mele țări membre ale Pieței comune 
caraibiene, care va începe să func
ționeze la 1 august 1973 și care va 
înlocui actuala formă de asociere a 
statelor din regiune.

să
ni-

e-Lucrările Comitetului 
xecutiv al Organizației in
ternaționale a cafelei <°-LC> 
au luat sfîrșit la Londra. Ca ur
mare a faptului că nu s-a ajuns la 
un consens general privind procedu- 
ra negocierii unui nou acord, con
ferința O.I.C. a hotărit prelungirea, 
cu încă doi ani, a acordului Inter
național semnat în 1968.

In comunicatul comun 
polono-danez, publlcat 
Încheierea vizitei în Danemarca a 
mi nistrul ui polonez de externe. St. 
Olszowski. se dă o apreciere poziti-

Componența noului gu
vern columbian a ,ost anun- 
țață de președintele Misael Pastrana 
Borrero. Principalii membri ai nou
lui cabinet sint : Alfredo Vasquez — 
ministrul relațiilor externe, general 
Hermando Currea — ministrul apă
rării nationale, Jaime Castro — mi
nistrul justiției, Roberto Arenas — 
ministru de interne.

In Irlanda de Nord 
semnalat o nouă recrudescentă a ac
telor de terorism și violentă. Grupuri 
de civili înarmați au atacat cu focuri 
de armă și cu rachete și mortiere 
.do producție artizanală, unități apar- 
ținind forțelor militare britanice sta
ționate In Irlanda de Nord. De ase
menea, s-au înregistrat noi atenta
te cu bombe.
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