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PREJUL DE PRODUCȚIE La cooperativa agricola de 
producție Ceplea, județul Gorj, 
a început Insâmînțarea porum

bului
Foto : 8. Cristian

indicator al eficacității economice,
J

al probității profesionale,
al legalității

\ După cum se știe, între pîrghlile 
"folosite de partid și guvern in diri
jarea științifică a proceselor dezvol
tării economice, sistemul de prețuri 
*? detașează ca unul din Instrumen
tele de bază in realizarea obiective
lor prevăzute în planul de stat, con
tribuind la buna funcționare a me
canismului de conducere planificată 
* producției șl desfacerii, la crește
rea sistematică a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Ca atare, întărirea 
disciplinei în acest domeniu, respec
tarea neabătută a regulilor, criteriilor 
și normelor de stabilire a prețurilor, 
in deplină concordanță cu cerințele 
legii prețurilor șl tarifelor, constituie 
o obligație fermă a tuturor întreprin
derilor, centralelor Industriale și mi
nisterelor. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit, pornindu-se de la tendin
țele unor unități 
mal ușor sarcini
le de plan In do
meniul financiar, 

majorarea 
de

de a-si îndeplini

fondurilor materiale țri financiare 
date de stat spre administrare. Așa, 
de pildă, in calculele întocmite pen
tru stabilirea prețurilor se includ 
încă costuri directe și indirecte exa
gerat de mari sau se prezintă drept 
produse noi, pentru care se solicită 
și prețuri superioare, sortimente care, 
de fapt, nu se deosebesc nici din 
punct de vedere calitativ și nici al 
performanțelor tehnico-funcționale 
de tipurile similare — practici care 
vizează in final creșterea nejustifi
cată a prețurilor. Să ne oprim asupra 
citorva situații tipice, edificatoare in 
acest sens, desprinse din practica 
unor întreprinderi constructoare de 
mașini.

Este cunoscut faptul că la baza 
stabilirii oricărei categorii de prețuri 
stă prețul de cost, iar mărimea pre
țurilor de producție șl de livrare de-

prin 
preturilor 
producție, ta Ple
nara C.C.
P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 mar
tie a.e. s-a subli
niat cu târle ci. 
In determinarea 
gradului de îndeplinire a planului 
se vor folosi preturile constante 
prevăzute Inițial în cincinal, că nici 
o formă de „umflare" a acestora nu 
poate fi admisă sub nici un motiv.

Analizele Întreprinse de Comitetul 
de Stat pentru Prețuri relevă faptul 
că. In activitatea practică de stabilire 
a prețurilor, majoritatea întreprinde
rilor, dovedind o mal mare exigență 
în dimensionarea judicioasă a costu
rilor noilor produse, determină in 
mod riguros cheltuielile de produc
ție. se preocupă constant de redu
cerea acestora, iau măsuri pentru ca, 
In antecalculațiile de preț, să fie cu
prinse numai acele consumuri de 
materii prime, materiale, manoperă 
ș. a. care corespund unor tehnologii 
perfecționate și condițiilor de cali
tate prevăzute In documentații șl 
sint absoiut necesare pentru rea
lizarea produselor. Semnificativ în 
acest sens este că din numă
rul total al preturilor solicitate 
spre avizare Comitetului de Stat pen
tru Prețuri, după intrarea in vigoare 
a legii, aproape 90 la sută s-au do
vedit a fi bine fundamentate. In de
plină concordanță cu reglementările 
legale.

Cu toate rezultatele bune obținute 
în acest domeniu, trebuie spus că 
există șl situații cind, pe ca
lea majorării prețurilor de pro
ducție. conducerile unor întreprin
deri încearcă să-și acopere propriile 
neajunsuri in modul de utilizare a

*1

PE MARGINEA UNEI ANALIZE 
ÎNTREPRINSE DE COMITETUL DE STAT PENTRU PREȚURI 

IN ÎNTREPRINDERI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI

plnde, In mod nemijlocit, de nivelul 
la care se situează cheltuielile directe 
și indirecte ocazionate de fabricarea 
unui produs. Orice majorare, mai 
mult sau mal puțin reală, a mărimii 
unuia din elementele de cheltuieli 
este automat resimțită In nivelul 
prețurilor de producție șl livrare sau 
în rentabilitatea producției. De aici, 
obligativitatea ca înainte de asimila
rea unor produse noî și de a deter
mina prețurile * ' '
prinderile să 
minare critică 
de cheltuieli, . ___
tarile, astfel Incit acestea să re
prezinte cheltuielile realmente nece
sare, justificate din punct de vedere 
economic. Cu toate că reglementările 
sint clare, totuși sint cazuri în care 
unele unități economice „uită" aceas
tă îndatorire legală, Incluzînd în 
antecalculațiile de preț de cost con
sumuri de materii prime șî materiale 
exagerat de mari, cu mult peste con
sumurile reale.

Bunăoară, uzina „Grivița roșie- 
din București a prevăzut pentru fa
bricarea produsului saturator un 
consum specific de metal cu circa 20 
de tone mai mare decit s-a dovedit 
a fi necesar In realitate. Consecința ? 
Prețul de producție al saturatorului 
s-a majorat, tn urma acestui artifi
ciu de calcul, cu peste 100 mii lei. 
Costuri exagerat de mari, din cauza 
amplificării arbitrare a 
muri de materii prime

aferente lor. Intrc- 
procedeze la o exa- 
a fiecărui element 
să optimizeze cos-

în special de metal, s-au înregistrat 
și la combina de recoltat furaje, fa
bricată de Uzina mecanică de uti
laje — Medgidia. La acest produs, 
normele de consum la metaf erau ex
trem de largi — coeficientul de utili
zare a metalului fiind doar de 0,48 — 
ușurind irosirea unor cantități im
portante din această prețioasă mate
rie primă și ducind la scumpirea 
prețului combinei. în urma revizuirii 
exigente a normelor de consum, a- 
daptării acestora la condițiile reale 
ale producției, in mod firesc, ponde
rea cheltuielilor cu materiile prime 
In prețul de cost a scăzut sensibil, de 
natură să contribuie la reducerea 
prețului de producție propus al com
binei cu 28 la sută. Sint exemple 
care pledează convingător pentru ca 
ministerele, celelalte organe centrale, 
precum și unitățile producătoare să 

acționeze ferm 
în scopul înca
drării riguroase, 
fără excepție, a 
consumurilor de 
materii prime «1 
materiale tn nor
mele prevăzute, 
să revizuiască sl 
să îmbunătățeas
că In permanentă 
consumurile nor

mate. adaptlndu-se operativ Ia 
condițiile reale ale desfășurării 
producției. Numai în acest fel 
se pot asigura reducerea treptată 
a prețurilor de producție șl livrare, 
scăderea .sistematică a cheltuielilor 
de producție în toate ramurile econo
miei naționale, diminuarea costului 
investițiilor și creșterea eficienței ex
portului.

O practică des întîlnltă In unele 
întreprinderi, cu implicații directe 
asupra nivelului prețurilor de pro
ducție, constă In includerea In ante- 
calculațiilc de preț a unul volum de 
ore-manoperâ ce depășește pe cel 
normat. Un sondaj efectuat recent In 
patru unități economice bucureștene 
— „Vulcan", Uzina de mașini grele, 
„23 August", Fabrica de mașinl- 
unelte și agregate — de către orga
nele Comitetului de Stat pentru Pre
țuri și ale Ministerului Finanțelor, 
a scos la Iveală faptul că, in fi
șele tehnologice ale unor produse, 
s-a introdus peste manopera nor
mată, cu titlu de „rezervă" pentru 
operațiuni neprevăzute, o manoperă 
suplimentară mai mare cu 10—30 la 
sută față de valoarea salariilor di
recte. La Fabrica de mașini-unelte 
și agregate, de pildă, manopera s-a 
calculat la tariful mediu de 8,50 lei 
pe oră, rezultînd, în cazul frezei lon-

PloIIe de Ieri au euprina aproape toată Transilvania șl o bună parte 
din clmpia de sud a tării, precum și zona subcarpatică. Datorită scă
derilor de temperatură, mai accentuate in vestul tării, In Banat șl In 
unele zone din Transilvania, ploile s-au transformat in lapovită. Iar la 
munte a nins. Ieri, de Ia ora 14, ploaia a încetat in bună parte în Bărăgan, 
Vestul Olteniei și Transilvania. Ținindu-se seama că îndeosebi în partea de 
vest a țării continuă să existe pericol de brumă, Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare șl Apelor a recomandat ca. în această perioadă, pes
te noapte, răsadnițele să fie protejate prin acoperirea lor cu rame. Iar pen
tru evitarea alungirii răsadurilor, să se sisteze udatul; de asemenea, să

•e «sigure închiderea cit mal etanși a «olarillor, pentru a se evita 
pătrunderea aerului rece și formarea de curențl ce pot provoca dez
velirea «olarillor șl pierderea plantelor. în același timp, toate cultu
rile de legume din cimp trebuie să fie protejate prin fumlgațll. Tot
odată, trebuie să se la măsuri pentru protejarea răsadurilor de tutun. 
Șl in livezi se Impun măsuri similare.

întrucit In partea de sud-est a țării țî In Moldova timpul a fost 
frumos, au continuat lucrările In 
lor, corespondenții noștri transmit

clmp. In legături eu desfășurare» 
din Județele i

Pe ogoarele județului Brăila, du
minica de ieri nu s-a deosebit cu 
nimic de o zi obișnuită de lucru : 
mecanizatorii si coooeratoril au fost 
la datorie. Cele mal multe utilaje 
au fost conoentrate la semănatul 
porumbului. Numai duminică s-au 
Insămintat 4 000 ha cu Dorumb. La 
întreprinderea agricolă de stat 
Insula Mare a Brăilei. în coopera
tivele agricole Mihai Bravu. Victo
ria. Vulturenl. Zăvoala. Scinteta. 
însurățel ș.a.. această lucrare a fost 
executată be 60 la sută din 
prafață.

ce fac parte din consiliul Intereoo- 
peratist Girla Mare, porumbul a fost 
insămințat pe mai bine de 81 la 
sută din suprafața planificată, iar 
In cele din consiliul lntercoopera- 
tist Obirșia de Cimp — pe aproa
pe 80 la sută din suprafață. în 
cooperativele agricole din Burila 
Mare. Vrata, Aurora, Salcia. Birire- 
țu. Izvoarele, Gruia șl Poiana Gruil 
semănatul porumbului s-a Încheiat. 
Pînă la această dată. In județ au 
fost Insămlnțate cu porumb peste 
18 0n0 ha.

întreprinsă duminică In agricultu
ra buzoi ană, un loc Important l-a 
ocupat întreținerea pajiștilor și pă
șunilor. Cooperatorii din Llpia au 
semănat 33 ha cu Ierburi perene, 
cei din Stîlpu au suprainsămințat 
136 ha pășuni slab productive.

ora 12 a-a încheiat Insămînțatul 
culturilor din prima urgență pe 
toată suprafața planificată de 370 
ha. La Pochidia și Dragallna, cum 
ne spunea tov. Ion Călin, secreta
rul comitetului comunal de partid, 
primarul comunei Tutova, pinft In 
ziua de 23 aprilie se va Încheia se
mănatul porumbului pe întreaga 
suprafață planificată.

su-
BUZĂU

Cresc pădurile
— Ctțl ani aveți acum T
— 42.
— Leat cu mine. El, dacă o să reveniți peste alți 42 

de ani n-o să mai recunoașteți locurile. Nici peste 15, 
nici peste 10 ani n-o să le mai recunoașteți. Iar peste 
o sută de ani, cind o să fim atunci oale și ul
cele. locurile astea ne vor păstra fapta. Atit ! De roa
de se vor bucura copiii și neDOtii noștri.

Omul acesta, care vorbea cu atita siguranță despre 
ce va fi peste o sută de ani. nu era nici viitorolog, 
nici specialist In prospectivă. Era pădurar. Sau, cum 
se spune astăzi acestei străvechi meserii din codrii 
românești, brigadier silvic. îngrijise de Dădurile dLn 
Vama Euzăului aproape un sfert de veac și acum 
fusese trimis peste munți, in Putna Vrancei, să 
figă in pămint puieții altor viitoare păduri. Un

PICĂTURA DE CERNEALĂ

ringur nu poate face niciodată un adevărat codru. 
Este prea peste puterile sale. Dar zece mii de tineri- 
pot obliga și stinca să rodească. Atiția tineri volun
tari au primii oropsitele dealuri dintre țara Birsel 
și țara Vrancei in „Luna pădurilor 1973" drept un 
sublim asalt al renașterii codrilor de altădată pe 
aceste meleaguri.

20 000 de brale, un milion de pulețl, esențe tari șl 
nobile ca stirpea celor ce le ingropau rădăcinile fi
rave in păminiul zgîrcit Peste 80 sau peste 100 de ani 
codrii de-aici. cu trunchiurile copacilor aliniate ostă
șește, vor aminti o epocă. Și vor fi pildă altor epoci. 
Alături de codrii străvechi, monumente ale naturii 
din Beușnița Banatului, din Slătioara Rarăului, din 
Luncavița Dobrogei și din atitea alte „mine ale au
rului verde românesc", cresc din pădurile pe care le 
naștem astăzi — monumentele vii ele omului socia
list

— Luna pădurilor este doar o lună. Iml spune bri
gadierul silvic Ion Vrinceanu Iar o lună n-are decit 
30 sau 31 de zile Știți la ce visez eu ? La un an al 
pădurilor. La un an in care fiecare cetățean al țării 
să sădească prjmăvara măcar un arbore, pom ori co
pac. Măcar unul. Ar însemna că iși sădește ceva din 
sufletul iui in pămintul patriei și că in urma Iui 
lasă nu numai copii, ci și aerul curat pe care aceștia 
trebuie să-l respire. Iar țara iși va păstra peste trupul 
munților haina ei verde. Să veniți peste 40 de ani 
ș: nu veți mai recunoaște locurile astea. Nici pesta 
30 n-o să le mai recunoașteți.

Nu mai este nevoi? să revin peste 40 de ani.
Am venit acum și mi-am lipit urechea de pămintul 

mr al dealurilor din Putna Vrancei. Parcă auzeam, sub 
forfota tinerilor care le luaseră cu asalt, un suspin 
de ușurare.

loan GR1GORESCU

Cu toate că vremea s-a schim
bat — plouă cu intermitente — 
duminică, in unele unități agricole, 
in special cele din zona de cimple 
a județului. în primele ore ale di
mineții s-a lucrat la semănatul po
rumbului. La cooperativa agricolă 
din Salcia, mecanizatorii au început 
munca încă de la ora 6 dimineața 
și au tnsămlnțat ultimele 22 ha. tn- 

. cheindu-se astfel, această lucrare - 
pe ințbeaga suprafață de 1 040 ha. 
Ptnă ieri, in cooperativele agricole

Cu toate că ploile căzute sîm- 
bătă in județul Buzău au sporit 
umiditatea solului, duminică, din 
primele ore ale dimineții, mecani
zatorii și cooperatorii se aflau În 
cimp. Unitățile care lnchelaseră, 
cu cîteva zile In urmă, semănatul 
6feclel de zahăr și florii-soarelui 
au trecut la însămlnțarea porum
bului. Numai duminică au fost se
mănate cu porumb 1 080 ha. Conco
mitent, numeroase forțe mecanlo» 
au fost concentrate la Insămlnța- 
rea ultimelor suprafețe cu sfeclă 
de zahăr șl floarea-soarelui, lucra
re ce se prevede a se Încheia pînfi 
marți, 17 aprilie. în vasta acțiune

Pe ogoarele județului Bihor toate 
forțele sint mobilizate la însămin- 
țarea porumbului. In cursul zilei de 
ieri, deși a plouat, in unele unități 
agricole a continuat semănatul po
rumbului, lucrare ce s-a efectuat 
pe mai bine de 200 ha. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute In 
cooperativele agricole din Mădăras, 
Salonta, Dlosig, Sinmartln, Nojo- 
rid. In județ s-au Insămintat, pină 
ieri, peste 3 000 ha cu porumb.

In cursul zilei de ieri, lntrurft 
timpul a fost frumos. In unitățile 
agricole din județul Vaslui s-a lu
crat intens. Au fost însămînțat* 
1 750 ha cu porumb, 890 ha cu 
floarea-soarelui, 86 ha sfeclă de 
zahăr etc. în cooperativa agrlcolA 
Dragallna, bunăoară, duminică la

în ciuda unor ploi slabe locale, 
pe ogoarele multor unități agrico
le din județul Neamț s-a lucrat 
duminică din plin. La cooperativele 
agricole Grumăzeștt, Ghindăoard, 
Onicenl ș.a., spre exemplu, efortu
rile au fost Îndreptate spre Înche
ierea lnsămlnțărll culturilor din 
prima epocă. După aceea, toți me
canizatorii au lucrat la pregătirea 
terenului pentru porumb, lucrare 
ce s-a excutat pină ieri pa 170 ha. 
Tot In cursul zilei de Ieri, la bri
gada a doua de la cooperativa a- 
grioolâ Ghlndăoanl s-a Încheiat 
plantatul cartofilor. Vești asemănă
toare am primit și de la coopera
tivele agricole Bozleni, Rediu, Ca
lea Ursului, Glndeștl ș.a., car® 
încheiat plantatul cartofilor.

Puternic angajat în întrecerea socialistă, colectivul Uzinei de 
mașini electrice din Capitală este hotărît să lntîmplne cu noi ți 
importante succese ZIUA DE 1 MAI. Numai de la începutul anu
lui pină ‘In prezent au fost înregistrate depășiri la producția ’globală 
In valoare de peste 2.5 milioane lei. iar la producția-marfă cifra aces
tor depășiri se ridică la 7.8 milioane lei. Aceasta Înseamnă o produc
ție sporită și continuu diversificată, o Înaltă exigență față de calitatea 
fiecărui produs In parte. în fotografia de mal jos prezentăm doi din
tre membrii acestui harnic colectiv : șeful de echipă Cașmir Ștefan șl 
muncitorul Conțiu Marin, din secția montaj I, veriflcind Inelele co

lectoare ale motoarelor de macara

(Continuare In pas. b IlI-a)
unor con.su- 
și materiale,

Foto : E. Dlchlseann

UNDE NU

EȘTI DOAR

REPORTER...

SINT LOCURI

ÎNSEMNĂRI DINTR-0 
COMUNA OARECARE 

DIN JUDEȚUL COVASNA

Din ce In ce mal multe 
•ate de pe întreg cuprin
sul țării au pășit pe dru
mul urbanizării. Prin ce 
se măsoară treptata apro
piere de oraș? Prin aspec
tul exterior al localităților 
respective ? Fără îndoială, 
căci oraș Înseamnă o așe
zare sistematizată, cu ar
tere bine întreținute, cu o 
piață centrală, cu clădiri 
publice corespunzătoare, cu 
magazine moderne și cu 
nenumărate alte trăsături 
•pecifice...

Privită astfel, tnfățișa- 
rea Ozunulul — comună 
din județul Covasna — Iți 
face o Impresie plăcută. 
Fiecare trecere a mea pe 
aici Iml rezervă surpriza 
descoperirii unor noi sem
ne de frumusețe șl urba
nitate. Un caldarlm pavat 
tn locul celui noroios, de 
odinioară ; o stradă late
rală asfaltată, duclnd de 
la șosea la gară ; cite un 
nou magazin al coopera
ției — de pildă, recent, ce) 
de mobilă. Orice tnfăptuire- 
de acest fel Incorporează 
munca sătenilor, căci In 
virtutea unei vechi tradi
ții locale, numeroase ac
țiuni menit? să contribuie 
la dezvoltarea comunei

slnt duse la 8 Arșii
prin muncă voluntar-pa- 
triotică. Astfel, una dintre 
aripile primăriei adăpos
tește o sală vastă de spec
tacole care a fost construi
tă de localnici, 
că voluntară, 
sfert de veac 
Pină și marile 
de teatru vin 
la Ozun, unde . , .
o scenă și un public dem
ne de ele. Actorii de la 
Sfintu Gheorghe au pus 
aici in scenă chiar șl o 
premieră absolută.

Pe strada principală, 
prin curțile Îngrijite, pe 
după garduri și porțile 
frumos lucrate se văd și 
clădiri cu etaj. Deocamda
tă nu multe, dar sint. Ju
decind după aspectele ex
terioare, In ultimii ani 
urbanizarea a lăsat urme 
adinei pe chipul comunei 
Ozun. Incontestabil, pro
cesul a fost înlesnit șl prin 
așezarea specifică a loca
lității. Ozunul se află in
tre două orașe : marele 
centru industrial Brașov 
ji Sfintu Gheorghe, pornit, 
de asemenea, pe calea unei 
rapide dezvoltări. Locui
torii comunei au deci po
sibilitatea să meargă la

prin mun- 
cu vreun 
in urmă, 

ansambluri 
cu plăcere 
le așteaptă

ZILNIC - 0 ORĂ PENTRU
SPORT Șl SĂNĂTATE!

• ESTE O NORMA MARE SAU MICA ? • ESTE NECE
SARA ? • SE POATE TRĂI, IN SECOLUL NOSTRU, FĂRĂ 

MIȘCARE FIZICA Șl SPORT ?

— Invocînd un celebru adagiu al 
Iul Schiller — „Nu este om in ade
vărata accepție a cuvlntulul decit 
acela care se joacă, șl se joacă nu
mai acela care este om in adevărata 
accepție a cuvintului" — dumnea- 

- voastră, tovarășe profesor LEON 
TEODORESCU, afirmați, cu un an In 
urmă, că nu greșim deloc dacă aso
ciem lui homo-sapiens pe homo-lu- 
dens. Al cîtelea loc considerați, deci, 
că ocupă — ori ar trebui să ocupe — 
exercițiul fizic în necesitățile omu
lui contemporan ?

— Primul loc revine, fără nici o 
îndoială, muncii productive, altfel 
spus — componentei profesionale a 
personalității. Pentru celelalte com
ponente, prioritățile variază de la 
personalitate la personalitate, in 
funcție de rolul șl statutul social al 
fiecărei profesiuni și al fiecăruia 
dintre noi. Oricum, pentru omul 
contemporan, practicarea exercițiilor 
fizice n-ar trebui să coboare sub 
locul al patrulea, chiar pentru aceia 
e căror profesiune se caracterizează 
prin efort fizic. Dați-mi voie să ar
gumentez această necesitate, aducind 
vorba de ipostazele în care trăiește

omul contemporan. Cunoaștem șl 
vedem cu toții cum viața modernă șl 
civilizația aduc cu ele — evident, o- 
dată ’ ........................cu unele avantaje incontesta

și
a ____ _ _____ ___

și spiritual — și amenințarea 
involuții a capacităților fizlco- ._ . gedenta-

cu o ridicare neconte- 
nivelului de trai mate-

două părți (în 
curind noile uzine din 
Sfintu Gheorghe Iși vor 
exercita și mal accentuat 
atracția). Ozunul și satele 
componente cuprind vreo 
800 de salarlați care plea
că zilnic 6ă lucreze In 
Întreprinderile de la oraș, 
oameni cu exigențe urba
ne „infuzate" in viața lo
calităților lor rurale. De 
altfel, in Ozun au trăit si 
muncit dintotdeauna gos
podari și mici meșteșugari 
pricepuți șl harnici.

Noile condiții oferite co
munei de dezvoltarea so
cialistă iși pun amprenta 
și asupra profilului spiri
tual, exprimindu-se In 
creșterea semnificativă a 
cerințelor culturale. Aici 
funcționează cea mai bună 
universitate populară din 
județ. Profesori și învăță
tori din localitate, precum 
și Invitați din Sfintu 
Gheorghe țin prelegeri pe 
teme de cel mai larg In
teres politic, economic, 
științific. întrebări se pun 
totdeauna din belșug. La 
Ozun. scriitorii sint cu
noscut! nu numai din lec
tura cărților, ci șl. într-o 
măsură tot mai mare, din 
contactele lor personale cu

cetățenii. Iar la tnttlnirlle 
literare organizate aici 
recită atit scriitorul invitat, 
cit și numeroșii iubitori de 
literatură, grupați recent 
lntr-un cerc aJ prietenilor 
poeziei. Semnificativ, . în 
aceeași ordine de preocu
pări, este și faptul că bi
bliotecara Dobri Edit îm
prumută zilnic cititorilor 
cite 70 de volume, iar 
la oficiul poștal sosesc 
peste o mie de ziare și 
reviste. Căminul cultural 
e frecventat cu asiduitate 
atit de tineri, cit și de oa
menii In vîrstă.

Bineînțeles, acest tablou 
care dă măsura zilei de 
azi a satului șl exprimă. 
In nenumărate Ipostaze, 
tendința spre o viață ci
vilizată ,,ca la oraș", iși 
trage izvorul din munca 
preocupările și bunăsta
rea In creștere a locuito
rilor săi. Oamenii din 
Ozun sint harnici, în uzi
nele din Brașov și Sfintu 
Gheorghe —. unde lucrea
ză mulți dintre el — II se 
aduc laude. Iar rezultatele

Beke GYORGY

(Continuare In pag. a Il-a)

rial
unei ... ____________
umane. Imobilismul fizic, ______
rismul adică, excesul de confort, în
trebuințarea aproape exclusivă a 
mijloacelor de transport, mecaniza
rea și automatizarea proceselor de 
producție, ca și solicitarea tot mal 
intensivă a sistemului nervos, Însăși 
poluarea atmosferei — toate acestea 
au repercusiuni negative asupra 
funcționării organismului, asupra să
nătății fizice și psihice a omului. E- 
xercițiul fizic — fiind un act motric, 
repetat în scopul întăririi și men
ținerii sănătății — trebuie, așadar, 
să facă parte din regimul zilnic al 
omului modern/ Împreună cu acti
vitățile productive și sociale.

— Vorbind de întărirea șl menți
nerea sănătății, vă referiți, probabil, 
deopotrivă la sănătatea trupească și 
la cea spirituală ? Avansez această 
întrebare, intrucît personal consider 
că acum — în plin veac XX — n-ar 
fi nimic rău dacă am încerca o În
toarcere la idealul clasic de om, pen
tru care mișcarea fizică, sportul În
semnau, înainte de toate, educarea 
trupului și a unor calități morale ca 
ambiția, perseverența, loialitatea, 
țintind în primul rind spre idealul 
de echilibru exprimat prin străve
chiul. dar mereu actualul adevăr 
mens sana In corpore sano.

— Evident că pledoaria 
vizează, in mod firesc șl

noastră
, ... ----- ------ necesar,

atit sănătatea trupului, cit și sănă
tatea minții. Fiind o creație a omu
lui. sportul reprezintă un fenomen 
social de care nu se poate să nu ții 
seama, indiferent dacă uneori, 
undeva, careva părăsește sensurile 
majore ale acestei activități emina
mente umane, urmărind alte scopuri.

— în „acest straniu secol al spor- 
tului“, cum numea Mauriac veacul 
nostru, care ar fi, prin urmare, ra
țiunea primordială a sportului ?

— Bineînțeles, întărirea capacități
lor biologice și morale ale maselor 
prin cultură și educație fizică șl 
sportivă — largă acțiune pe fondul 
căreia se creează totodată condiții 
pentru finalizarea prin performanță, 
pentru valorificarea acesteia la un 
nivel calitativ mereu mai Înalt. Este 
exact spiritul în care ne Îndeamnă 
să gindim educația fizică șl sportul 
recenta hotărî re a Comitetului Cen
tral al partidului nostru. Ca pe
dagog și specialist, văd tn această

G. MITROI

(Continuare in pag. a III-a)
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PREMIERE TEATRALE Expoziția „Grafica din Gliile** la Arad

în confruntare:
Manifestări dedicate

i: aniversării a 125 de ani

• nATBtT, 
CLUJ prezintă.
,.Subiectul era I______ ...
Gllroj*. Interpretează : Silvia Ghe- 
lan, Valentino Daln, Anton Tauf. Re
gia : Eugen Mereu». Scenografia : 
Mircea Matoabojl. Coatume : Edith 
Schrantz-Kunovits.

• TEATRUL EVREIESC DE STAT 
• indus pe afișuj sâu o premieră 
de interes : „Nathan înțeleptul** da 
G. E. LessInit. Regia : George Teo- 
dorescu. Scenografia : Diana Ioan 
Popov. Muzica : Cornel Cezar. în 
rolul titular • Samuel Flschler.

• TEATRUL --------
GALATI a

NATIONAL DIN 
. bt premieră pe țară 
trandafiri 1“ de Frank

DRAMATTC DIN
Înscris pa afișul său :

premler© „Povestiri din vechiul Ar
bat" de Alcxel Arbusov. Regia : Ni- 
colet* Toi*. Scenografia : Stefan 
Hablinskl. Interpreți : Eugen Po
pescu Cosmln, Ion Lemnaru. Mitică 
lancu. Lilian* Lupan, Anton Fillp, 
Radu Gheorghe Jlpa.

• TEATRUL DF. ST AT DIN TUR
DA anunță cea de-a 6-a premlerft ■ 
©tagiunll In curs : „Casa care • fugit 
pe ușă" de Petru Vlntill. Distribu
ția : Mari* Seleș. Lucia Tftmaș, 
Tralan Dr*goș. Emillan Cortea, Ste- 
llan Stancu, Aurel Ștefănescu. Pulu 
Neagu, Mari* Voronca. Regi* : Con
stantin Leoveanu. Scenografia : 
T. Th. Ciupa.

SAPTAMINA „TEATRULUI MIC" 
manlfeatlrlkw d« acest 
d© Comitetul de cultură 

©oclAllstă *1 munlclplu- 
intr©

In seria 
gen inițiate 
și educație _____ _ ____
lui București, ni ©e anunță 
16—22 aprilie : SăptAmiru Teatrului 
Mic. Manifestarea de deschidere 
„Actorii In alte arte" (aii ora 19) va 
prezenta vernisajul unei expoziții 
de pictură a actriței Vali Cio» și 
O seară literară ; versuri de Gh. To- 
nescu-Gion, Dinu Ianculescu, Arca- 
dle Donos, Jean* Gore© șl proză do 
Alexandru D. Lungu.

Săptăminu Teatrului Mic va pri
lejul tntl În iri-dezbateri cu spec
tatorii în jurul spectacolelor cu pie
se românești din repertoriul teatru
lui : ..Simfonic pentru destinul meu" 
de Nelu lonescu (miercuri 18. ora 
19.30, invitați-spectatori tineri din 
sectorul 7), „Pisica sălbatică- de 
Ștefan Berciu (spectacol jubiliar — 
a 150-a reprezentație, vineri 20, or*

19.30), „Dragoste* noastră" d« Sil
via Andreescu șl Theodor Mănescu, 
(simbătă 21, ora 19,30. invltațl-spec- 
tatorl de 1* Fabrica de ............
tricotaje — București).

Vineri, 20 aprilie la 
•pectaoolu] „Premiera" 
Cromwell, 1* Casa de cultură a ©tu- 
denților ..Grigore Preoteasa" va pri
lejul o discuție cu spectatori în ju
rul profesiei de actor.

Săptămlna Teatrului Mic s© v* în
cheia duminică 22, ora 19.30, cu pre
zentarea noii premiere a teatrului, 
„Stilpil societății" de H. Ibsen, In 
regia lui D. D. Neleanu, scenogra
fia lui Stefan HablLnski, spectacol 
beneficiind de o distribuție de presti
giu In frunte cu : Gh. Ionescu- 
Gion, Olga Tudorache. Ion Mari
nescu, Vall Clos, Vasile Gheorghiu, 
Mihal Dogaru, Maria Potra, Ion 
Cosma.

confecții fi
ora
de

La Arad a avut loc, nu cu mult 
timp tn urmă, vernisajul expozi
ției „Grafica din ChlH«". Or
gan irată do muzeul din locali
tate, tn colaborare cu Oficiul pen
tru organizarea expozițiilor Bucu
rești, expoziția s© află deschisă In 
aceste zile la Llpova. încă din 
primele zii© expoziția •-© bucurat 
de atenție din partea publicului, 
Interes justificat și prin faptul că 
• prim* expoziție de grafică d« 
p«st© ocean organizată tn acest 
oraș. Intereeul Iubitorilor de artă 
se datorează însă în primul rînd 
valorii lucrărilor, expoziția întru
nind 21 de oper© selectate din 
creația a 12 dintre cel mal repre
zentativi artiști chilieni.

Publicul ae află In fața unor lu
crări care aduc, fără îndoială, ceea 
c© ©ste mai caracteristic în grafi
ca unul popor ale cărui aspirații 
șl eforturi de ridicare economică, 
de pășire pe ealea progresului so
cial sînt bine cunoecute șl prețui
te pretutindeni. Alături de sugesti
ve peisaje — rurale sau 
— ca exotica „Colina 
Campana" d© Clro Silva, 
pitoreasca vizlun© asupra 
din „Valparaiso" de
Vilegas ; alături de aspect© indus
trial© (d© exemplu, cel© două

citadine 
din La 
sau • a 

orașului 
Roberlindo

„Structuri" ale Iul Lui» Llbloi) 1n- 
tîlnim si tulburătoare compoziții, 
cu un dublu caracter — psiholo
gic șl social — de surprindere a 
zbuciumului omenesc, cum sînt 
„Bătrîn țăran" si „Copilul sfidea
ză" de Carlos Hermosillo, „Cap de 
sătean" de Sergio Ayala, „Familie" 
de Mcdardo Espinosa. Expoziția 
cuprinde șl lucrări, deși mal pu
ține ca număr, de inspirație folclo
rică. în clteva lucrări se creează o 
interesantă alternanță a formelo*- 
suple, aeriene cu cele exacte, geo
metrice : „Ofrandfi" de Mcdardo 
Espinosa, „Forme" — I șl II — de 
Manual Cabczas, „Păsări" de Rene 
Quoved», „Pisica" d« Luls Liblot șl 
altei©. De asemenea, tn expoziție 
■înt prezente șl clteva lucrări sem
nificative pentru militantismul ar
tei popoarelor angajate pe drumul 
unor înnoitoare prefaceri sociale 
(„Omagiu Cubei" de Sergio Ayala).

Meritorie, intenția Oficiului pen
tru organizarea expozițiilor Bucu
rești de a itinera această 
festare de artă 
șe ale țării 
gur, la o mai 
spiritualității 
dezvoltarea șl 
relațiilor de prietenie dintre cele 
doua popoare.

mnnt-
prln mai multe ora- 
va contribui, desi- 
bună cunoaștera a 
acestui popor, la 
pe această cale a

Ov. V. OLAR1U

EXPOZIȚII
• Recomandăm amatorilor de 

artă, în această sâptămînă, cl
teva dintre cele mal recent 
deschise expoziții »

— Muzeul de Istorie a parti
dului comunist, a mișcării re
voluționare șl democratice din 
România (Bd. 1 Mal, nr. 1) pre
zintă o expoziție de grafică 
militantă semnată de Iile 
Schon.

— La Galeriile .Apollo" (Cale© 
Victoriei nr. 56) expun : Mari© 
Cocea — sculptură. Teodor Mo- 
raru — pictură șt George 
lea — gravură.

— La Galeria „Slmeza" 
Magheru 20) — expoziția 
•culptură Ion Condiesca.

— Lucian Cioată expune lu
crări de pictură ’ 
„Amfora" (str. 
nr. 3).

— în cadrul cenaclului „loan 
Andreescu" — la Casa corpului 
didactic fBd. Gh. Gheorghiu- 
Dej> coate fi vizitată expoziția 
pictoriței Mia Sleurer Moțatn.

Leo-

la Galeria 
Mihal-Vodă

Inaugurată la Cluj, unde timp de 
3 zile, Intre 13 șl 15 aprilie, 800 de 
interpreți de la conservatoarele șl 
facultățile de muzică din Bucu
rești, lași, Timișoara, Tg. Mureș, 
Brașov și Cluj au susținut 21 de 
concerte șl recitaluri, a doua edi
ție a Festivalului Național din in
stitutele de artă, organizată sub 
auspiciile U.A.S.C.R. șl Ministeru
lui Educației șl învățamIntulul, va 
continua la București între 20—22 
aprilie cu Întrecerea formațiilor 
studențești de teatru șl film, după 
care la Sibiu va fi organizat, In
tre 27—29 aprilie, un Colocviu de 
teorie șl critică de artă. Bogatul 
program de manifestări Inclus in 
actuala ediție a Festivalului se va 
Încheia prin prezentarea la Iași, ln-

tre 5 șl 20 mal, a Salonului stu
dențesc de artă plastică. Desfășu
rată la puțină vreme după cea 
de-a IX-a Conferință a U.A.S.C.R., 
această prestigioasă manifestare a 
tineretului universitar prilejuiește, 
pe lingă trecerea în revistă a for
mațiilor artistice din Institutele în- 
vățămîntulul superior de profil, a- 
firmarea hotărîril viitoarei gene
rații de artiști de a-și consacra 
talentul Înfloririi multilaterale a 
personalității umane. Ea relevă, 
totodată, prezența activă a stu- 
dențlmli în viața culturală a 
patriei, contribuția sporită a or
ganizației sale revoluționare la În
făptuirea de către partid a progra
mului de educare socialistă a ma
selor.

Manifestări folclorice județene

TECUCI: 0 noua
societate culturală

Tolerarea 
abuzurilor 
contravine 
disciplinei 
partinice

• în casa de culturi din 
Odorheiul Secuiesc, județul 
Harghita. * avut loc vernisajul 
expoziției de pictură Gaăl An- 
draș. Sint prezentate peste 30 
de lucrări In ulei și acuarelă 
— portrete, compoziții șl pei
saje. (Corespondentul „Sclnteli", 
Deaki Lorand).

• In sălii© Casei corpului 
didactic din orașul Bistrița a 
avut loc vernisajul expoziției 
de pictură a elevilor din liceele 
și școlile eenerale din județul 
Bistrita-Năsăud. (Coresponden
tul „Scînteii", Ion Anghel).

• în cadrul Muzeului de 
artă românească modernă și 
contemporană din Galați a avut 
loc vernisajul expoziției „Ar
tistul contemporan și universul 
său”. Manifestarea ®e im nune 
prin prezente artistice remarca
bile din plastica contemporană. 
Vernisajul a fost precedat de 
o Interesantă dezbatere pe 
tema „Muzeul de artă contem
porană și funcțiunile sale", la 
care au participat personalități 
de seamă aie plasticii 
nești. (Corespondentul 
teii”, Tudorei Oancea).

• REȘIȚA. (Corespondentul ..Scân
teii”. Nicolae Cătană). La Reșița a 
avut loc o tradițională manifestare 
privind obiceiurile folclorice șl por
tul bănățean i „Alaiul primăverii". 
Programul a cuprins un simpozion 
la care și-au dat concursul cerce
tători din București și Timișoara, 
cadre didactice din județele Caraș- 
Severin șl Hunedoara, manifestări 
folclorice pe străzile Reșlței cu 
participarea reprezentanților unor 
zone geografice, un spectacol care 
a reunit pe scena casei de cultură 
a sindicatelor 20 de formații și gru
puri foldorice, reliefind frumusețea 
obiceiurilor șl tradițiilor păstorești, 
a îndeletnicirilor specifice primă
verii. La festivități au participat ar
tiști populari români, germani, slrbl 
care trăiesc și muncesc alături pe 
aceste meleaguri. Cu acest prilej a 
fost constituită Asociația folcloriști
lor din Caraș-Severln.

- • ARAD. (Corespondentul ..Scin-
teiUfr Constantin Simion). In scopul 

«■•cercetării și valorificării folclorului 
local, la Arad a avut loc sesiunea 
de constituire a Asociației folclo
riștilor șl etnografilor din județ. 
Pornind de la faptul că Aradul este 
una din vechile vetre de cultură 
românească, păstrătoare a unora 
dintre cele mai de seamă bogății 
folclorice, reliefate și de cele clteva 
lucrări și culegeri de folclor arădean 
apărute plnă acum — „Flori de 
cimp“, „Așa zice lăuta", „Crișurile, 
Mureșule", „Cinci poeți țărani", 
„Iancule, dorule", Asociației jude
țene a folcloriștilor șl etnografilor li 
revine sarcina de a veghea la Întoc
mirea repertoriului formațiilor artis
tice de amatori din localitățile pe 
care le cercetează, aslgurlnd nivelul 
de interpretare artistică in spiritul 
creației folclorice locale specifice.

ECRANUL

• în cadrul noului

româ-
..Sdn-

Premiera filmului 
„Veronica"

____ _____ _____ Muzeu 
județean Argeș * avut loc ver
nisajul primei expoziții națio
nale de ocrotire a monumente
lor naturii, organizată de orga
nele de specialitate locale. In 
colaborare cu cele ale Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia. Expoziția cuprinde foto
grafii șl piese naturalizate — 
peșteri, plante, animale sl re
zervații din țară, precum și 
afișe de pretutindeni pe teme 
de protecție a mediului am
biant Notăm cu acest prilej că 
expoziția constituie, de fapt, 
preludiul primei secții muzeis
tice permanente de ocrotire e 
naturii din România, ce va 
funcționa In noul muzeu jude
țean de la Pitești. (Corespon
dentul ,3dntell". Gh. Clrste*).

Astă-seară are loc, La cine
matografele „Gloria" 
17,30) șl „Patria" (orele 
premiera de gală a unul __
film românesc : „Veronica" — 
realizat de Ellsabeta Bostan 
(coautoare șl a scenariului, îm
preună cu Vasilica Istrate). 
Este o feerie muzicală cu și pen- 
iru copii, un film care se adre
sează de fapt tinereții specta
torilor de toate vlrstele. Rolul 
titular este deținut de o „actri
ță" de... cinci ani, Lulu Mlhă- 
eîcu — o fetiță care loacă, 
dansează și clntă cu un farmec 
deosebit. în distribuție. 
pretind oameni „adevărați" sau 
personaje de basm i Margareta 
Pislaru, Dem Rădulescu, Vasl- 
Hca Tastaman, Angela Moldo
van, George Mihăiță. Imaginea 
— lulius Druckman : muzica — 
Temlstocle Popa *. decoruri — 
Giulio Tincu ; costume — Nelll 
Grigorlu-Merola ; sunetul — 
Ing. Oscar Co man, A. Sa iama-

(orele
20), 
nou

loacfi,

inter-

nlan ; montajul Dan Naum. 
Filmul „Veronica" v* fi pre
zentat în premieră, tot astă- 
searâ, și Ia Baia Mare, Piatra 
Neamț, Craiova și Constanța.

★

S&ptămln* aceasta mal sînt 
anunțate în premieră filmele :

© Adio, Petersburg — pro
ducție a studiourilor sovietice, 
în regla iul Ian Frld. Evocare 
a unui episod din viața compo
zitorului Johann Strauss, cu 
Girt Iakovlev, Tatiana Nedova, 
Tatiana Pilețkaia

• Ce se Intimpia, doctore 7 — 
producție a studiourilor ameri
cane, in regla lui Peter Bog
danovich. Comedie, interpre
tată de Barbara Streisand. Ryan 
O’Neal.
• Grăbiți apusul soarelui — 

producție a studiourilor ameri
cane, în regla lui Otto Pre
minger. Povestirea cinemato
grafică « brodată In jurul unul 
conflict rasial din S.U.A. în 
rolurile principale — Michael 
Caine, Jane Fonda, Dlahann 
Carroll.

SÎNT LOCURI UNDE Nil EȘTI DOAR REPORTER...
(Urmare din p*g. D

hărniciei lor nu sint 
puțin evidente și In 
comunei. Fabrica de ___
întreprinderea agricolă de 
stat și cooperativa agrico
lă de producție reprezintă 
tot atitea locuri unde se 
afirmă priceperea șl spiri
tul gospodăresc al locuito
rilor comunei.

Cind scriu aceste 
duri văd chipurile a zeci 
șj sute de oameni care se 
cer portretizate prin fap
tele lor. Dar intrucit spa
țiul tipografic nu-mi per
mite, aș nota citeva gin- 
duri despre unul singur — 
reprezentativ pentru Ozu- 
nul de azi : Vâncsa Tibor 
(„Tibi" — cum îl nuraes^ 
familiar, cei de-o virată cu 
al). Un om care s-a născut

mal 
viața 
spirt.

rin-

*ici, ■ desfășurat muncă 
de partid In diferite alte 
locuri pină intr-o zi, cind 
a revenit iarăși acasă. Cu- 
nosdndu-l calitățile. spi
ritul organizatoric, pasiu
nea față de nou, oamenii 
l-au ales secretar aJ co
mitetului de partid și pri
mar.

L-am Întrebat o dată 
dacă munca sa de aici, din 
satul natal, I se pare mai 
ușoară sau maj grea dedt 
cea de pină acum. A ră
mas o clipă pe ginduri. 
Apoi mi-a spus : — „în 
anumite privințe, e mal 
grea". — ..De exemplu ?“ 
— ..La țară, orice proble
mă. chiar una familială. I 
se pune secretarului de 
partid. Tot lui I se cer și 
sfaturi in orice tel de pro-

blemL îi ascult cu mare 
interes pe toți Dar asta 
Încă nu-i de ajuns. Ți se 
cere să te pronunți, să lei 
o decizie limpede. Nu poți 
să-i dai dreptate fiecăruia 
— esențial este să nu te 
abați in nici un fel. chiar 
in treburi de amănunt, de 
la principiile echității so
cialiste. Nu încape simpa
tia personală, faptul că 
ți-e vecin sau prieten din 
copilărie. Vezi, de aceea, 
uneori, nu e simplu de
loc". — „Dar tn ce pri
vință e mal ușor aici, prin
tre al tăi 7" — „Te Întorci 
acasă, după o absență în
delungată. 11 dai binețe 
primului om lntllnit In 
cale, te sfătuieștl mal ușor 
cu oamenii. Gindurile, 
simțămintele, cuvintele ți 
se pun mal direct de

©cord. Eu nu am avut ne
voie să mă „aclimatizez". 
Apoi și oamenii te cunosc 
mal bine, iți arată dlntr-c 
dată Încredere, dar In a- 
celașl timp sint șl mult 
maj exlgențl față de mun
ca și răspunderile pe care 
ți le-au încredințat".

Nu sint simple cuvinte. 
Am putut să mă conving 
că oamenii țin la el șl 11 
respectă, tocmai pentru că 
simt, văd cum preocupări
le sale se contopesc cu ale 
obștel. Poate pe simplul 
temei a) unei documentări 
reportericești ocazionale 
n-aș fi putut să-mi dau 
seama de trăinicia acestor 
legături. Dar, in cazul de 
față, nu sint doar repor
ter...

M-am născut și eu tn 
Ozun.

Duminică, la Tecuci, a fost Înte
meiată o societate culturală, care 
poartă numele cunoscutului scriitor 
Calistrat Hogaș, fiu al acestei lo
calități.

în programul noii societăți au fost 
înscrise acțiuni de valorificare a 
tradițiilor culturale din această zonă, 
de culegere și valorificare a tezau
rului folcloric, Îmbunătățind astfel 
repertoriul formațiilor artistice de 
amatori din municipiul Tecuci. De 
asemenea, societatea și-a propus să 
stimuleze tinerele talente șl să spri
jine activitatea Casei municipale d© 
cultură și a celorlalte instituții cul
turale locale.

Cel prezențl au adresat o tele
gramă Comitetului Centra! al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune, 
printre altele :

„Punînd bazele Societății culturale 
„Calistrat Hogaș", ne angajăm ple
nar să milităm pentru traducerea In 
viață ă principiilor culturale pro
movate de partidul nostru, de dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fim activiști neobosiți 
pentru aplicarea principiilor eticii 
și echității socialiste, să cultivăm 
înalte responsabilități sociale șl mo
rale față de interesele generale ale 
poporului și partidului nostru".

(Agerpres)

ÎN SĂLILE
DE CONCERT

• Evenimentul săptămlnli : Joi 19, 
ora 20, la Ateneul român, are loc 
Concertul extraordinar al orches
trei de cameră a Radioteleviziunli 
franceze, dirijată de Andră Girard.

• Dirijorul Ludovic Baci, un mu
zician căruia 11 datorăm audiția a 
nenumărate pagini de muzică veche, 
prezintă melomanilor, duminică 22, 
ora 20, la studioul de concerte din 
strada Nuferilor, la pupitrul orches
trei de studio și a corului Radiote- 
leviziunii române : opera-frescă
„Trepte ale Istoriei" de tinărul com
pozitor Mihai Moldovan. Soliști : 
Rodica Mitrică, Florin Diaconescu. 
Gheorghe Crăsnaru.

Plutonierul major A. B. 
a fumat In acceleratul de 
Suceava 17 țigări „Amiral", 
una „Snagov", a mîncat 
trei aripi de O.Z.N.-uri 
(Orătănii Zburătoare Ne
identificate de autor), o 
bucată barosană de chec, 
a băut o sticlă de bere 
„Cazino" și. după mai multe 
ore de conversație cu ve
cinii de compartiment, a 
ațipit vreo 39 de minute 
cu propria-i valiză de cu
loare gălbuie In brațe, iar 
cu sacoșa cu de-ale gurii 
la picior, rezemată de ca- 
rimbul bocancului.

Cind acceleratul de Su
ceava a ajuns la Chitlla, 
plutonierul major și-a în
tins oalele obosite de drum, 
Și-a dat cu puțină apă pe 
față, șl-a aranjat ținuta și, 
in Gara de Nord, a cobo- 
rit pe ușa din față a va
gonului 7. S-a uitat in lun
gul și-n latul peronului 
Și... Cu toate ci trimisese 
telegramă, nu-l aștepta 
nimeni. A bătut peronul in 
lung și-n lat vreme de vreo 
20 de minute cu valiza de 
culoare gălbuie intr-o 
mină, iar cu sacoșa cu 
de-ale gurii In cealaltă. 
Aici, pe peron, trebuia si-l 
aștepte fata lui. Ce s-o fi 
intimplat de n-a venit la 
gară 7 Și cu telegrama, și 
cu scrisoarea, cu ultima 
scrisoare a anunțat-o 
vine la București, 
dacă fata a înțeles că vine 
cu acceleratul de 11,30 7 Să 
stea cu valiza de culoare 
gălbuie și cu sacoșa în
cărcată cu O.Z.N.-uri plnă 
la 11.30 7 Se îndreptă cu 
pași nu prea grăbiți spre 
casetele cu cifru secret. 
A băgat valiza și sacoșa In 
casetă, dar și-a dat seama 
că nu prea știe cum de
vine cazul cu cifrul secret 
al casetei...

ir
— Cum te cheamă 7

cd 
Dar

Scrisori adresat© 
ilarului „Sdîntela" și 
altor foruri central© 
sesizau că tn comuna 
Orodel. județul Dolj, 
unii membri de partid 
cu funcții de condu
cere au comis diferi
ta abuzuri, dar câ m 
tărăgănează luarea 
măsurilor prevăzute 
de statutul partidului 
si de legile statului, 
in scrisori se semna
lau, totodată, defi
ciențe în desfășurarea 
muncii de partid în 
comună.

Colegiul de partid 
al Comitetului Jude
țean Dolj al P.C.R. a 
efectuat cercetări am
ple și, pe baza celor 
constatate, au fost
luate măsuri de res
pectare a legalității, 
a disciplinei de par
tid. In răspunsul tri
mis redacției se ara
tă că lipsurile se con
cretizează, mat tntîl, 
„In tărăgănarea luă
rii de măsuri împo
triva unor membri de 
partid care s-au fă
cut vinovațl de abu
zuri, ilegalități șl act© 
de necinste. 
deși s-a cunoscut 
Șarlă Gheorghe, 
nomist la " 
tehnică, 
Gheorghe, 
șef fermă 
Orodel. au sustras 14 
saci cu porumb știu- 
leți, comitetul de par
tid nu i-a pus In dis
cuția organizației de 
bază pentru a se a- 
dopta măsuri statu
tare... Atitudinea de 
îngăduință a comite
tului comunal față de 
acel care au aăvlrșit 
asemenea fapte. In
dolența dovedită de 
C. Fulga, sometarul 
comitetului de partid 
pe C.A.P., 
jat și 
ratorl 
bunuri 
ștesc".

în legătură cu mun
ca de partid din co
mună, In răspuns se a- 
ratâ că „multe din ne
ajunsurile 
puteau fi 
dacă biroul 
lui comuna-I 
manifestă i __
Inițiativă In organiza
rea șl conducerea mun
cii politice și cultural- 
educative de masă pen
tru educarea șl crește
rea gradului de con
știință socialistă a 
oamenilor muncii" 
(subi. ns.). Răspunsul 
precizează șl vina se
cretarului comitetu
lui comunal de partid, 
Ghiță Ion, care nu a 
fost receptiv față de 
sesizările unor comu
niști.

„Problemele 
și te cu prilejul 
cetărllor făcute — se 
subliniază in răspuns 
— au fost puse In dis
cuția plenarei lărgite a 
comitetului comunal de 
partid care a avut lbc 
In martie a.c." Slntem • 
Informați, apoi, că s-au 
luat măsuri de exclu
dere din partid a ce
lor ce au sustras dîn 
averea obștii și d© 
deferire a acestora or
ganelor de justiție ;

Astfel, 
că 

eco- 
ferma zoo- 
și Negol 
ajutor de 
la C.A.P.

., au lncura- 
pe alți coope- 

să sustragă 
din avutul ob-

existente 
prevenit© 
comitetu- 

I de partid 
mai multă

reie- 
cer-

— Grigore Tudor.
— Ciți ani ai 7
— In 17 octombrie 

împlini 19.
— Cunoști vreo mese

rie 7
— Da. Sint tapițer. 

am citeva luni și ies 
crător. Mai sint Incd 
nlc.

— Cu ce ocazie pe 
pe la miliție 7

noi

Mai 
lu- 

uce-

aici

au fost scoși din birou 
sau din comitetul d« 
partid cel care n-au 
luat poziție față de 
cazurile relatate sau 
au avut o «labă acti
vitate. „Pentru biroul 
comitetului județeaji 
de partid — se subli
niază in Încheierea 
răspunsului — a rămas 
ca sarcină să acorde 
sprijinul cuvenit comi
tetului comunal d© 
partid, punlnd accent 
Îndeosebi pe Întărirea 
vieții Interne de orga
nizație, pe munca d© 
Îtrevenlr© a abaterl- 
or".

Râutâclosul 
anonim

în comuna Cornu, 
Județul Prahova, există 
un ina căruia nu-i pla
ce nimic din ceea ce 
se face In localitate. 
El vede lucrurile prin 
prisma omului ros do 
răutate, de invidie, 
gata oridnd sfi Înfăți
șeze realitatea intr-o 
falsă lumină. Avem în 
față scrisoarea trimisă 
de el redacției șl răs
punsul primit de la 
Comitetul Județean 
Prahova al P.C.R. Cu 
argumentul faptelor — 
șl nu al vorbelor arun
cate în vînt, cum pro
cedează acest critic În
chipuit — sint spulbe
rate, unul cîte unul, 
toate capetele de acu
zare.

„Factorii car© tre
buie să muncească în 
comună, se arăta în 
scrisoare, acum nu mal 
fac nimic pentru că 
și-au atins scopul. Pri
marul a plecat la o 
școală, după ce șl-a 
făcut o casă care ae 
lnvîrte după soare". 
Care-1 realitatea? „Ian- 
cu Gheorghe șl-a Înce
put construcția casei 
în anul 1961 șl a ter
minat-o la începutul 
anului 1969, iar primar 
a fost ales abia la 
s ficși tul anului respec
tiv. Biroul comitetului 
județean do partid 
Prahova a analizat ac
tivitatea Iul pe lini© 
de partid șl de stat, a- 
jungind la concluzia

că îndeplinește toate 
calitățile pentru a fi 
școlarizat". Despre aju
torul do primar, din 
scrisoare reiese câ 
nu-i un bun gospodar 
și conduce comuna 
după bunul plac. „Stă- 
nescu Crlstoa, vice
președinte și director 
de școală (care-l ține 
locul primarului — 
n.n.), este bine pregă
tit și capabil să re
zolve problemele gos
podăresc-edilitare ale 
comunei : construirea 
unul complex comer
cial, asfaltarea șose
lei comunale, construc
ția unei școli, repara
ția căminului cultural 
etc" — se arată în 
răspuns. Directorul 
căminului cultural este 
reclamat că ar fl 
ținut toată vara cămi
nul închis, mergind 
pină acolo Incit i-a 
demolat șl înstrăinat 
ilegal sobele. Or, lu
crurile stau cu totul 
altfel. „în perioada 
septembrie 1972 — Ia
nuarie 1973, aublLnlază 
răspunsul, căminul 
cultural s-a aflat In 
reparații capitale... 
După aceasta s-au re
organizat echipa de 
dansuri, brigada artis
tică de agltațțe, au 
fost prezentate spec
tacolele, s-a reorgani
zat muzeul satului, se 
prezintă filme, se des
fășoară bine munca cu 
cartea". Cit despre 
sobe, din răspuns a- 
flăm că ele au fost 
demontate cu aproba
rea consiliului popu
lar, deoarece erau ne
corespunzătoare, Iar 
materialele rezultate 
au fost evaluate de o 
comisie șl valorificate, 
faima corespunzătoare 
fiind încasată pe loc.

Așadar, stimabile... 
anonim, nu abuzați de 
dreptul de sesizare 1 
Oamenii au treabă, 
rint preocupați d® 
realizarea sarcinilor c« 
le revin și, în conse
cință, nu-i puneți fără 
rost pe drumuri, nu-i 
faceți să-și piardă 
timpul cu verificarea 
unor fapte Imaginare, 
să cheltuiască bani eu 
deplasări Inutile.

Concis, la obiect
Regionala eăl ferate București : „în mer

sul trenurilor, valabil de la 3 iunie 1973, tre
nul 1097 va sosi în atațla Tlrgoviște La ora 
7,46, oră ce considerăm că satisface cererea 
adresată redacției de către Petre Florea și 
Ion Stanca, din eomuna Văcărești, județul 
Dîmbovița".

Consiliul popular al Județului Ialomița t în 
legătură cu bătrlnil din comuna Andrfișeștl 
care nu au susținători legali șl posibilități 
de Întreținere, precizăm că sînt în evidența 
colectivului de sprijin de pe lingă comitetul 
executiv a] consiliului popular comunal șl, 
periodic, 11 se acordă ajutoare bănești, In a- 
fară de ajutoarele tn cereale ce le primesc 
de la C.A.P.".

Direcția asistenței medicale din cadrul 
Ministerului Sănătății : „Referitor la sesiza
rea privind acordarea asistenței medicale de 
specialitate de către policlinica și spitalul 
Drăgășanl, județul Vilcea, pentru locuitorii 
comunei limitrofe din județul Olt, vă facem 
cunoscut că Direcția sanitară a județului 
Vilcea a dat dispoziții tn acest sens spita
lului unificat Drăgășanl".

Consiliul popular al orașului Tg. Ocna î 
„Pentru Înlăturarea celor sesizate în «crl- 
■oare — aglomerarea șl supraîncărcarea 
autobuzelor pe ruta Tg. Ocna-Slănic Moldo
va — s-a stabilit să circule un autobuz tn 
plus, care va fl pus la dispoziția pacienților 
ce vin cu trenul plnă la Halta Salina".

Neculal ROȘCA

sarva gărilor. Și rind eram 
acasă... Asta este un obicei 
al provincialilor, să dea 
prin gară.

— știu, și ?
— Cînd am trecut pe Hn- 

gă casetele pentru bagaje, 
casetele ălea cu cifru se
cret, m-a oprit un cetățean 
îmbrăcat militar. Un pluto
nier ori plutonier major.

IAȘI. Slmbită, 14 ajpriB©. aula 
„Mihal Emlnescu" • Universită
ții „Al. I. Cuza" din Iasi a «ăz- 
dult o sesiune științifică consa
crată celei dc-a 125-a aniversări 
a revoluției burghezo-democra- 
tlce de la 1848 In Țările Româ
ne. organizată de universi
tatea Ieșeană, Institutul d« 
Lstorle șl arheologie „A.D. Xe- 
nopol" șl sectorul din Inși al 
Institutului de studii Istoric© st 
8ocial-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R. în cadrul acestei se
siuni, cadre didactice din Invă- 
țâmlntul superior și cercetători 
științifici au prezentat comu
nicări, în care au fost subliniat© 
însemnătatea șl locul evenimen
telor de la 1848 in cadrul luptei 
poporului nostru pentru liber
tate națională și socială.

Tot la Iași, biblioteca muni
cipală „Gheorghe Asachl" a 
organizat montajul llterar-mu- 
zical „Mărturii istorlco-literar© 
asupra anului revoluționar 1848 
In Țările Române". La sediul 
aceleiași biblioteci a fost ame
najată șl o expoziție de cart© 
cu tema „Fragment de epopee 
— anul revoluționar 1848 în Ță
rile Române".

★

ALBA IULIA. în localltl- 
țlle din Județul Alba au 
loc numeroase mahlfestărl de
dicate anlversărLl a 125 de ani 
de La revoluția din 1848. L/a 
Blaj, pe Clmpia Libertății, lo*- 
cul Istoricei adunări de acum 
125 de ani, se fac Intens© pr©- 
gătlri pentru sărbătorirea aces
tui eveniment. Aici se amena
jează un parc cu o suprafață d© 
80 000 mp., în mijlocul căruia 
se va Inaugura o alee cu bu©- 
turile marilor personalități re
voluționare de la 1848. In acest© 
zile, Clmpia Libertății, cu as
pectul unui șantier, a devenit 
pentru miile de elevi din Blaj, 
pentru ceilalți tineri din locali
tate un adevărat amfiteatru al 
educației patriotice. Aici, pe 
„șantierul tineretului", prin 
muncă voluntar-patriotlcă, ti
nerii au sădit peste 2 000 ar
bori, au transportat 1000 mc 
pămînt, au executat săpături 
de amenajare a unul drum de 
acces, au dislocat 6 800 mp 
brazde de gazon. Valoarea lu
crărilor patriotice executate 
plnă săptămîna trecută depășeș
te 4 milioane lei.

PROGRAMUL I

10,to Hoehtl p* gheață t U.R.S.8.— 
Suedia. înregistrare de le 
Moscova.

1740 Curs de limb* franceză. 
>18,00 Telex.

. 1S.06 La ordinea zilei. Asi, 
Dîmbovița*18,M Căminul. 

19,00 Ecranul.
19.30 îooi de seri.
19.30 Telejurnal.
80,00 Cintecul săptămînll j 

re, avere* t* « ț*r*"_ __
mlstocle Pop*, pe versuri d© 
Eugen Mire*. Clntă Ane* 
Agemolu.

80.» „Cimpla Libertății". Evocar© 
* anului revoluționar 1848. 
Documentar de $tef*n Iacob 
și Constantin Berteanu.

80,88 Roman foileton : „Cintee le 
apusul soarelui". După roma
nul lut Lewis Gibbon. Re
gia : Moira Armstrong. Dra
matizare de Bill Craing. Epi
sodul V — „Secerișul".

81,20 Revista llterar-artistlcâ TV. 
81,20 Imagini din Danemarca. 
22,40 24 de ore.

Județtd
nl

„Una- 
de Te-

L

1

J

PROGRAMUL H
>0,00 Avanpremiera.
10,05 Film serial pentru ©opil : 

„Delfinul Flipper".
M.SO Cîntă Rodica Ivandue, Vale

ria Peter Predescu șl Gheor
ghe Mureșan.

80,48 Film documentar : „Glnde*©, 
oare, animalele îr

81,18 Dans șl muzică de pretutin
deni. Folclor din R. P. Bul
garia.

81,45 Film artistic : „Pantoful Ce- 
nușăresel". Comedie muzi
cală.

dacă-l știu ?i eu. Știți ce 
mi-a/ zis 7 Că el are încre
dere in oameni și, bineîn
țeles, și in mine. Și-a notat 
pe cutia de chibrituri cifrul 
și a plecat. Am plecat șl eu 
spre atelier.

— Ce cifru ai format 7
— Unul simplu : „A 111". 

Pe urmă s-a petrecut o 
chestie nemaipomenită.

— Adică ?

4/ treilea de lingă
cifrul secret și un ucenic

deja calfă de omenie

— Martor.
— Ai avut vreun acci

dent 7 Ori vrei să faci pe 
’ invizibil”. De ce 

de bandajat 7 
intimplat ceva 

urit in Gara de

„Omul 
ești așa
- S-a 

foarte 
Nord.

— Ai fost victima vre
unei explozii 7 Ce «-a In- 
timplat 7

— Știțt. eu azi dimineață 
am fost • •
cu niște _______
client pe „Dlnicu Golescu”. 
Reparăm aici, in „Dinlcu 
Golescu", niște fotolii, un 
dormitor... Reparăm tapițe
ria. La întoarcerea spre a- 
telier am trecut prin gară. 
Stifl, mie îmi place să văd

trimis de meșter 
materiale la un

an.

foileton

De muzică mi se pare eă 
era, că avea epoleți roșii.
- $i 7
— Și m-a întrebat dacă 

mă pricep la casetele cu 
Cifru secret, l-am spui că 
da, m-a rugat să-l fac un 
cifru, să-i explic „mane
vrarea” cifrului. l-am ară
tat cum se manevrează și 
am vrut să plec. El a În
chis caseta cu cifru pe care 
i l-am făcut eu ca „model", 
l-am zis : nene, nu e bine. 
Cifru secret trebuie să fie 
secret. Asta pe care ți l-am 
făcut eu jiu mai este secret

— Meșterul m-a trimis 
din nou In „Dinlcu Go
lescu" cu un darac pentru 
dărăcit zegras și cu niște 
sfoară de cinepă... La ple
care, meșterul mi-a spus să 
mă întorc repede că are 
treabă cu mine. Am lăsat 
lucrurile In „Dinlcu 
lescu" și fără să-mi
seama m-am trezit din nou 
In Gara de Nord. Trebuie 
să od spun însă că tovară
șul plutonier mă angajase 
„paznic" la valizele lui.

— Cum te angajase ea 
paznic 7

— „Secretul cifrului" ca
setei In care Ișl lăsase va
liza și sacoșa era cunoscut 
numai de mine și de el...

Cind ii explicam cum se 
manevrează cifrul am văzut 
unul pe aproape care fă
cea pe indiferentul, dar mie 
mi s-a părut că trăgea cu 
urechea. Nu i-am dat prea 
mare atenție. Pe urmă a 
început să mă obsedeze un 
aind. Dacă ăla li fură va
lizele. Bănuiala o să cadă 
pe mine.

— Te-ai recomandat plu
tonierului major ? I-ai spus 
cum te cheamă cind te-a 
rugat să-i arăți cum se face 
cifrul 7

— Nu. Dar el a tis că are 
încredere In oameni șl în 
mine. Chestia formidabilă, 
nemaipomenită s-a petre
cut cind am trecut a doua 
oară prin Gara de Nord. 
Știți că am avut senzația 
că mor 7 Mi s-a oprit inima 
In loc.
- Păi, de ce 7
— De lingă caseta nr. M 

tm văzut că „ăla" scotea 
valiza și sacoșa. Foarte 
grăbit a luat-o încolo, spre 
peron. S-a uitat în urmă și 
cind a văzut că-l urmăresc, 
a luat-o la fugă. Nu mi-a 
trecut prin minte să strig 
după el, să fac zarvă...
- Și 7
— Am alergat să-l prind. 

Un tren tocmai pleca după 
linia a 7-a. Era cit p-aei 
să pun mina pe el, dar s-a 
întors și m-a izbit din fugă 
cu sacoșa peste față. S-a 
urcat pe scara ultimului 
vagon, iar eu am fost dus 
la postul de prim ajutor. 
De-ala sint bandajat ca o- 
mul invizibil. Si acum sînt 
invitat aici ca martor...

Trimit tiparului această 
poveste, care poate părea 
banală, numai și numai 
pentru frumusețea atitudi
nii ucenicului taplțer care 
a avut o aventură In Gara 
de Nord și care după mint 
este deja calfă in omenit.

Nlcută TANASE



viața internațională
CONVORBIRILE MULTILATERALE

DE IA HELSINKI
Intervenții ale reprezentanților României

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
Tribunalul electoral național din Ar
gentina i-a proclamat, marți, pe 
Hector J. Campora șl Vicente So
lano Lima, candidații Frontului Jus- 
tițialisl de Eliberare in cadrul alege
rilor generale d- la 11 martie, drept 
președinte ales și. respectiv, vicepre
ședinte al țării. Decizia Tribunalului

electoral național confirmă o rezolu
ție similară a juntei comandanților 
militari care se află la conducerea 
statului, dată publicității la 30 mar
tie.

Hector J. Campora și Vicente So
lano Lima urmează să-și preia func
țiile la 25 mai.

FESTIVITĂȚILE CU OCAZIA 
ANIVERSĂRII ELIBERĂRII UNGARIEI

HELSINKI Corespondență de la 
trimisul nostru, Dumitru Ținu : Marți 
după-amlazâ. a avut loc o ședință a 
grupului de lucru care examinează 
problemele cooperării culturale. Pre
ședinția a fost asigurată, pe baza 
principiului rotației, de către repre
zentantul Islandei.

Participanții au analizat principa
lele probleme care urmează a fi cu
prinse In directivele pentru comisia 
cp se va ocupa de cooperarea cultu
rală in cadrul conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa.

în intervenția sa. reprezentantul 
României, ambasadorul Valentin 

ti. arătând că majoritatea pro
bilor prezentate pină acum oferă 

bază de lucru pentru rcdac- 
'.?i, a subliniat 

ca. in preambulul acestui 
se precizeze obiectivele 

cipiile care trebuie să călău- 
cooperarea culturală dintre 

activ 
Eu-

Liț 
put 
o bună bază de lucru 
tarea mandatului corni? 
necesitate, 
mandat, s 
5’ pr 
zească cooperarea culturală 
statele participante, ca factor 
al procesului de securitate in 
ropa.

Delegatul român a relevat, 
odată, prioritatea care trebuie 
dată cooperării europene in i

tot- 
acor- 

.____ ____ ,___  ... dome
niile culturii, educației și informației, 
prin elaborarea unui program de co
laborare pc termen lung și încheie
rea de acorduri bilaterale și multi
laterale. Ambasadorul român a arătat 
că, in procesul redactării directivelor 
pentru comisie, delegația țârii noas
tre va formula sugestii și propuneri 
menite să contribuie la elaborarea 
acestui mandat, care sâ întrunească 
acordul tuturor participanților.

Miercuri, grupul de lucru al re
uniunii multilaterale de la Helsinki 
a continuat dezbaterile asupra coo
perării tehnico-științifice și in dome
niul mediului înconjurător, probleme 
privind capitolul al doilea al ordinii 
de zi a viitoarei conferințe general- 
europene. Lucrările ședinței au fost 
•prezidate de reprezentantul Italiei.

In atenția participanților s-au aflat 
proiectele de text — cuprinzind in
strucțiunile pentru organismele Con
ferinței ce se vor ocupa de aceste 
aspecte ale cooperării economice — 
prezentate anterior de Cehoslovacia. 
România și, respectiv, Suedia. Luind 
cuyintul. reprezentantul român, D. 
S‘ânescu, a reamintit propunerea 
țării noastre ca, in formularea in- 
strucțiurdlor respective, să se țină 
seama de necesitatea facilitării ac
cesului tuturor statelor la realizările 
științei și tehnologiei moderne. In 
același timp, reprezentantul Romă- 

subliniat că intensificarea 
schimburilor comerciale și aprofun
darea cooperării economice pe pla
nuri multiple pun in evidență im
portanța perfecționări; colaborării în 
domeniile financiar, monetar și ban
car, în vederea asigurării unor re
lații mai stabile intre statele parti
cipante. fapt ce trebuie să-și găseas
că reflectarea in documentele res
pective. Delegația română a propus, 
de asemenea, ca în proiectul de di
rective să se prevadă și modalități 
de cooperare In vederea formărij și 
perfecționării cadrelor naționale de 
specialiști in diverse ramuri de acti
vitate.

în aceeași ședință s-a făcut un 
schimb de opinii asupra unei propu
neri prezentate de R.D.G. in ce pri-

veste cooperarea în domeniul pro
tejării și ameliorării mediului încon
jurător.

Tot in cursul zilei de miercuri, 
grupul de exporti care se ocupă de 
redactarea instrucțiunilor pentru or
ganismele conferinței ce se vor ocu
pa de problemele securității (primul 
capitol, al ordinii de zi) a continuat 
examinarea aspectelor militare, res
pectiv a măsurilor de creștere a în
crederii $i stabilității in Europa. Sub
liniind acordul ce există intre pârti
ei oanți asupra marilor obiective ale 
conferinței eoncral-euronene, repre
zentantul României, 
rătat că una dintre 
preocupă azi in cel 
popoarele europene 
unei aglomerări de 
instalații militare pe continent. Pro
blemele dezangajării militare si 
dezarmării, eliminarea cauzelor ce 
pot genera un nou război pe conti
nent constituie o carte integrantă, 
organică, a securității. In acest sens, 
conferința, in afara stabilirii unor 
măsuri de creștere a încrederii și 
întărire a stabilității, ar trebui să 
permită studierea posibilității de a- 
dootare și a altor măsuri, cum sint : 
renunțarea la manevre militare. Ia 
demonstrații de forță si la concen
trarea de trupe la frontierele altor 
state, reducerea și retragerea, in ul
timă Instanță, a truoelor de pe te
ritoriile altor state în limitele fron- 
tiorelor naționale, lichidarea bazelor 
militare aflate pe teritoriile altor 
state, reducerea bugetelor militare, 
trecerea treptată la reducerea tru
pelor naJionale si armamentelor, 
crearea unor zone denuclearizate în 
diferite regiuni alo Europei, desfiin
țarea blocurilor militare.

CAMBODGIA

Succese ale forțelor patriotice

niei a

c
VIENA

R. Noagu. a a- 
problemcle care 
mai înalt grad 
este prezența 
trupe, arme și

Acord
chino-japonez

în domeniul

telecomunicațiilor
TOKIO 4 — (Corespondență de la 

Florea Țuiu). Cu ocazia vizitei în 
Japonia a directorului general al 
Administrației generale chineze de 
telecomunicații. Chung Fu-hsiang, a 
fost finalizat acordul privind con
struirea și lansarea unui cablu sub
marin intre China și Japonia, pen
tru a se face față necesităților cres- 
cinde de comunicații dintre cele două 
țâri. Comunicatul, publicat după în
trevederea oaspetelui chinez cu 
Chuji Kuno, ministrul japonez al 
poștelor și telecomunicațiilor, arată 
că finanțarea proiectului se face cu 
participarea egală a părților, cablul 
urmind a fi dat în exploatare după 
trei ani. El va putea fi folosit și de 
alte țări din această regiune.

Comunicatul precizează că
două țări vor depune eforturi pentru 
a îmbunătăți relațiile in domeniul 
telecomunicațiilor sub toate aspecte
le, în spiritul prieteniei, egalității și 
avantajului reciproc.

cele

„Posibilități multiple

pentru dezvoltarea legăturilor

economice cu România"
De curlnd, în cadrul 

Camerei Economice 
Federale a Austriei a 
fost înființat un Bi
rou pentru coopera
rea Est—Vest. Hotă- 
rirea, au apreciat zia
rele austriece, reflec
tă interesul crescind 
al cercurilor economi
ce și comerciale ale 
țării pentru multipli
carea și intensificarea 
relațiilor de cooperare 
cu țările socialiste 
din Europa.

în dorința de a afla 
amănunte despre pre
ocupările concrete ale 
Camerei Economice 
Federale, care joacă un 
roi important in viața 
economică a Austriei 
(este de ajuns să a- 
mintim că ea reuneș
te toate întreprinderi
le austriece) in di
recția intensificării co
laborării cu țările so
cialiste, ne-am adre
sat șefului Biroului 
E«t-Vest. dr. Alfred E. 
Mayer. într-o limbă 
română corectă (d-sa 
a lucrat mai mulți ani 
in cadrul Agenției e- 
conomice a Austriei la 
București), interlocuto
rul ne-a împărtășit 
citeva din intențiile 
Biroului Est-Vcst. re- 
ferindu-se totodată, 
intr-un context mai 
larg, la perspectivele 
colaborării intre Aus
tria și tarile socialiste.

Afirmind că in pre
zent conceptul de co
laborare economică 
in relațiile Est—Vest 
nu se mai poate limi
ta doar la schimburi 
comerciale, că el in
clude in tot mal 
mare măsură coope
rarea In producție sl 
în alte domenii, dr. 
Mayer a subliniat : 
„Aprofundarea acestui

concept este favoriza
tă de principiul avan
tajului reciproc — atil 
in ceea ce privește 
posibilitatea de a be
neficia de tehnolo
gia celuilalt partener, 
mai avansată intr-un 
domeniu sau altul, 
cit și in ceea ce pri
vește, de pildă, cola
borarea intre Austria

Convorbire 
cu conducătorul 
Biroului pentru 
cooperarea Est- 

Vest

și țările socialiste pe 
terțe piețe".

„Problema cooperării 
economice cu țările 
socialiste — a mențio
nat in continuare in
terlocutorul — i 
ocupă de mult 
in cadrul 
conomice. Crearea Bi
roului Est-Vest mate
rializează tocmai inte
resul nostru față de 
această formă relativ 
nouă în schimburile 
dintre Austria și țările 
socialiste, care este 
cooperarea economică, 
ilustrind totodată do
rința Camerei fede
rale de a promova e- 
fectiv această colabo
rare, in diferite mo
dalități-.

Interlocutorul nostru 
a arătat că ii este cu
noscută preocuparea 
României pentru in
tensificarea relațiilor 
sale de cooperare cu 
diferitele țări in curs 
de dezvoltare, fapt ce 
poate fi avut in vede
re ca o premisă favo
rabilă pentru inițierea 
unor acțiuni reciproc

ne pre- 
timp 

Camerei e-

avantajoase de coo
perare pe terțe piețe.

Solicitat să 
citeva din c 
în 
dintre 
România ar putea în
registra, în perspecti
vă, progrese deosebite, 
domnia sa a dat, cu 
titlu de exemplu, con
strucțiile de mașini, e- 
lectrotehnica, electro
nica. chimia și petro
chimia, ca și industria 
ușoară și cea alimen
tară.

Vorbind despre ne
cesitatea colaborării 
între state cu orinduiri 
sociale diferite, inter
locutorul s-a referit, 
din nou, la cazul con
cret al relațiilor ro- 
mâno-austriece.' speci- 
ficind că in cadrul 
schimburilor econo
mice o pondere tot 
mai mare revine pro
duselor industriale cu 
un grad ridicat de pre
lucrare. Există nume
roase idei de coope
rare, numeroase posi
bilități interesante care 
permit dezvoltarea in 
continuare a relațiilor 
de colaborare româno- 
austriece, a apreciat 
d-sa, subliniind că cea 
de-a doua 
a Comisiei 
mentale de 
economică 
ni5m constituit cu pri
lejul vizitei in Austria 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care ur
mează să se întru
nească in curind la 
București — este che
mată să abordeze In 
mod concret, in inte
res reciproc, diferite 
teme privind colabo
rarea româno-austri-

care

acă.

i enunțe 
domeniile 

colaborarea 
Austria și

sesiune 
guverna- 
cooperare 
— orga

Corneliu VLAD

Orașul Pnom
PNOM PENH 4 (Agerpres). — In 

Cambodgia au continuat să se des
fășoare atacuri ale forțelor patriotice 
împotriva unor garnizoane și puncte 
întărite ale armatei lonnoliste. In 
urma acestor atacuri, patrioții au eli
berat capitala districtuală Cham- 
bank, situată la 39 km sud de Pnom 
Penh, iar situația 
liste din capitala 
este critică. Cea 
șosea de acces 
șpseaua nr. 5, a 
trioți. 
șoseaua 
ranță a 
Penh de

garnizoanei lonno- 
provincială *" ' 
de-a 5-a și ultima 
spre Pnom Penh, 
fost tăiată de pa- 
U.P.I. relevă că 
era ultima spe- 

de la

Takco

Agenția
nr. 5
regimului de la Pnom 

a primi provizii de alimen-

Penh izolat
te, muniții și combustibil de care 
este ,.o nevoie disperată1'. Aceasta, 
cu atit mai mult cu cit și calea 
fluvială spre Pnom Penh — Mekon- 
gul — este, de peste două săptămini, 
impracticabilă pentru convoaiele 
lonnoliste.

Pe de altă parte, agenția France 
Prcsse Informează că generalul Lon 
Non a demisionat din funcția de mi
nistru de interne al regimului de la 
Pnom Penh. Această demisie, apre
ciază agenția France Presse, consti
tuie o nouă etapă a luptei politice 
angajate la Pnom Penh pentru pos
tul de vicepreședinte, intre Lon Non 
și geheralul Sirik Matak, fost „prim- 
ministru".

CAIRO: .La încheierea vizitei delegației U.C.I.
a diferitelor forme de colaborare 
intre U.S.A, și U.C.I., precum și intre 
alte organizații social-politice din 
cele două țări, In vederea întăririi 
colaborării dintre R.S.F. Iugoslavia 
și Republica Arabă Egipt pe plan 
politic, economic și in alte domenii. 

Examinind situația internațională, 
reprezentanții U.C.I. și ai U.S.A, au 
salutat eforturile depuse in direcția 
reducerii încordării in Europa. In 
problema reglementării situației din 
Orientul Apropiat, cele două Dărți au 
subliniat că, aplicarea deplină a re
zoluției Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967 și a altor hotăriri 
ale O.N.U. privind această zonă re
prezintă condiția hotăritoare pentru 
o soluție pașnică.

CAIRO 4 (Agerpres). — Comu
nicatul privind convorbirile purtate 
Îs Cairo intre o delegație a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, condusă 
de Stane Dolanț, secretarul Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., și re
prezentanți ai Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, în frun
te cu Mohamed Hafez Ghanem, 
prim-secretar al C.C. al U.S.A., re
levă că cele două părți au făcut un 
schimb de opinii asupra situației so- 
cial-politice din Republica Arabă 
Egipt și Iugoslavia și a activității 
desfășurate de U.S.A, și U.C.I., pre
cum și in probleme internaționale 
actuale.

Cele două părți au examinat posi
bilitățile de dezvoltare in continuare

BUDAPESTA 4 (Corespondență de 
la Aurel Pop). — La Budapesta și In 
întreaga țară s-a sărbătorit cea do-a 
28-a aniversare a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist. La Monumen
tul eroilor maghiari din Piața Eroi
lor, precum și la Monumentul Eroi
lor sovietici au avut loc depuneri de 
coroane de flori, la care au partici
pat Jănos Kădâr. prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U. Păi Losonczi. pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare. Jenh Fock. președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, și alți conducători - de partid 
și de stat, reprezentanți al unor or
ganizații obștești și de masă.

In numeroase localități oficiali
tățile au depus coroane de flori la 
monumentele și mormintele ostașilor 
români care s-au jertfit in lupta 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist.

în orașele de reședință ale jude
țelor au avut loc adunări festive 
închinate celei de-a 28-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist. Cu acest prilej, conducători 
de partid și de stat au vorbit des
pre însemnătatea zilei de 4 aprilie 
și au trecut in revistă succesele ob
ținute de poporul ungar in opera 
construire a socialismului.

Poporul zambian 
respinge provocările 

regimului rasist 
de la Salisbury

de

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
CUBANEZO-CEHOSLOVACE

HAVANA 4 (Agerpres). — La Ha
vana au început convorbirile oficiale 
dintre delegațiile de partid și guver
namentale ale Cubei, condusă de 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-ministru al 
guvernului revoluționar, și Cehoslo
vaciei, condusă de Gustav Husak, sc-

dincretar general al C.C. al P.C. 
Cehoslovacia.

După cum relatează agenția C.T.K., 
convorbirile se referă la adincirea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două partide și țări și la probleme 
internaționale de interes reciproc.

Muncitori feroviari japonezi demonstrează la Tokio pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de viață

agențiile de presă transmit:
La Moscova a ,dsl dat pu_ 

blicității comunicatul cu privire la 
vizita oficială in U.R.S.S. a minis
trului afacerilor externe al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, Nguyen 
Thi Binh. In cadrul convorbirilor 
purtate de oaspete cu conducători ai 
Uniunii Sovietice — se spune in co
municat — a avut loc un schimb de 
păreri in probleme de interes re
ciproc. S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea respectării integrale și 
neabătute a acordului de la Paris de 
către toate părțile semnatare.

Lucrările Congresului al 
VI-lea al Partidului Țără
nesc Unit din Polonia s-au 
încheiat la Varșovia. Delegații la 
Congres au dezbătut activitatea par
tidului in ultimii patru ani și au a- 
doptat o serie de ...........................
aleasă conducerea ,_______ ,
ședințe al Comitetului Director 
partidului 
Gucwa.

hotăriri. A fost 
partidului, pre- 

’ __ I-. al
fiind reales Stanislaw

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, va face o vizită ofi-

• '■

RIO DE JANEIRO

SESIUNEA ANUALĂ A ADUNĂRII GENERALE A O.S.A.
Amurgul „orchestrației politice...

Sesiunea anuală a 
adunării generale a 
Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.), 
ale cărei lucrări 
început miercuri 
Washington (cu 
ticiparea ...l...v........
de externe din 23 de 
țări ale Americii 
Sud și din 
concentrează 
observatorilor 
matici din ..... ..
2onă latino-americanâ, 
date fiind condițiile 
politice in care se des
fășoară, ca și impor
tanța problemelor în
scrise pe agenda reu
niunii.

„Actuala Adunare 
Generală O.S.A., apre
cia »n editorialul țiu 
„JORNAL DO BRA
SIL", ar putea să ai
bă consecințe pentru 
uecenii de acum îna
inte. Esto departe zi
ua cind O.S.A. oferea 
imaginea unei orches
tre bine dirijate, sub 
aceeași baghetă, uni
ca și nedisputată. La 
ora actualei reuniuni, 
diversitatea de păreri 
este de necontestat și 
lucrurile nu maj pot 
fi rezolvate ca pc vre
muri".

Autorul comentariu
lui, ca și alți obser
vatori ai scenei poli
tice latino-americane. 
subliniază că O.S.A., 
așa cum a fost conce
pută și cum a funcțio
nat pină acum — ca 
fidelă apărătoare a 
intereselor trusturilor 
nord-amerlcane șj a 
strategiei Pentagonu
lui — râmine de do
meniul trecutului — 
noile realități politice 
și economice de pe 
continentul latlno-a- 
merican impunînd res
tructurarea de fond a 
întregului organism și 
a mecanismelor sale

au 
la 

par- 
miniștrilor

de 
S.U.A), 
atenția 
diplo- 

Intreaga

de funcționare. De 
altfel, reforma Car
tei O.S.A. este prima 
dintre cele trei teme 
mai imDortante (din 
totalul de 35 de punc
te ale ordinii de zi) 
care urmează să con
centreze atenția par- 
țicipanților, celelalte 
două fiind problema 
atitudinii față de Cu
ba și cea a schimburi
lor comerciale și fi
nanciare ale S.U.A. cu 
America Latină.

Necesitatea unei re
forme a Cartei O.S.A. 
este recunoscută de 
către toți membrii or
ganizației, inclusiv de 
către S.U.A. Aceasta 
nu înseamnă însă că 
toate guvernele parti
cipante se intilnesc pe 
aceeași poziție. O serie 
de state latino-ameri
cane — Chile. Peru, 
Mexic, Panama — se 
pronunță pentru o 
transformare radicală 
a O.S.A. — mergind, 
așa cum face Peru, 
pină la sublinierea ne
cesității de a transfera 
sediul organizației de 
la Washington in indi
ferent ce capitală din 
afara teritoriului nord- 
american. Alte state 
exprimă concepția câ 
~ " ar trebui să 

un organism 
să

de

O.S.A. 
devină 
care să se ocupe 
numai de problema 
dezvoltării economi
ce și sociale. Intre 
propuneri figurează și 
aceea a transformării 
O.S.A. într-un orga
nism exclusiv latino- 
american.

In ce privește pro
blema relațiilor cu 
Cuba, un șir de state 
latino-americane . . 
sideră neavenite pre
vederile ■ procedurale 
potrivit cărora ar fi 
nevoie de întrunirea 
unor condiții speciale

con-

fi

.1
pentru anularea sanc
țiunilor politice, diplo
matice și economice 
dictate cu ani in urmă 
împotriva Cubei.

Cit despre proble
matica relațiilor co
merciale.și financiare 
ale țărilor latino-ame- 
ricane cu S.U.A., grăi
toare sint declarațiile 
secretarului general al 
O.S.A., Galo Piaza, 
incă la deschiderea lu
crărilor recentei se
siuni a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pen
tru America ’ ’ 
C.E.P.A.L., î 
necesității unei 
tructurări 
dintre țările Americii 
Latine și Statele Unite, 
in așa fel incit să se 
țină seama de adevă
ratele interese ale fie
cărei părți". Atitudi
nea secretarului gene
ral al O.S.A. exprimă, 
in fond, insatisfacția 
profundă a țărilor de 
la sud de Rio Grande 
in legătură cu politica 
comercială și financia
ră discriminatorie a 
S.U.A.

însemnătatea pro
blematicii ce urmează 
a fi abordată, cerințe
le tot mal insistente ca 
acest organism să re
flecte schimbările po
litice și economice pe
trecute pe continen
tul latino-american, să 
contribuie eficient la 
dezvoltarea socială și 
economică a tuturor 
țărilor continentului, 
corespunzător aspira
țiilor popoarelor res
pective, determină ne 
observatorii scenei la
tino-americane să 
prevadă dezbateri a- 
prinse.

Latină, 
în sensul 

„res- 
a relațiilor

Valentin 
PAUNESCU

claia de patru zile în Finlanda, la 
invitația lui Kalevi Sorsa, primul 
ministru finlandez, cu incepere de la 
16 aprilie.

Primul ministru al Fran
ței, Pierre Messmer, l-a primit pe 
ministrul Xuan Thuy, care a condus 
delegația R.D. Vietnam la tratati
vele de la Paris privind Vietnamul, 
în legătură cu apropiata sa plecare 
definitivă din Franța.

Convorbiri sovieîo-a- 
mericane. La Mosc°''a °u avut 
loc convorbiri între Nikolai Patoli- 
cev, ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., și Henry Kearns, președin
tele Băncii americane de import ex
port. După cum s-a mai anunțat, 
Banca americană de import-export 
și alte bănci americane au acordat 
Uniunii Sovietice, in luna martie, 
credite pe termen lung in valoare 
de aproximativ 200 milioane dolari. 
Aceste credite, precizează agenția 
T.A.S.S,, sint utilizate pentru achi
ziționarea din S.U.A. a unor mașini 
și Instalații, in principal pentru 
uzinele de autocamioane de pe 
Kama.

Relații diplomatice R.D.G
— Malayezsa. Guvernele r.d. 
Germane și Malayeziei au hotărit să 
stabilească relații diplomatice intre 
cele două țări, la nivel de ambasadă.

Ministrul «e externe al 
R.P. Polone, Slefan oiszowski, 
efectuează o vizită oficială în R.S.F. 
Iugoslavia, intre 5—7 aprilie, la invi
tația lui Miloș Minici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, se
cretar federal pentru afaceri externe 
al Iugoslaviei.

Noul ministru chilian al 
agriculturii, Pedro Hidalgo p»- 
mirez, a anunțat că guvernul Uni
tății Populare va aplica exproprie
rea ultimelor 220 de-mari proprietăți 
care ocupă o suprafață mai mare de 
89 ha, precum și a celor mai mici, 
dar a căror exploatare este nesatis- 
fâcătoare ca productivitate.

Președintele flnwar Sa
dat a expus, in cadrul reuniunii ca
binetului egiptean, programul său 
guvernamental care urmează să fie 
supus aprobării Adunării Poporului. 
In cursul reuniunii, președintele Sa
dat a subliniat necesitatea ca 
blemele să fie expuse in mod 
chis in fața cetățenilor.

Un proiect de lege. . _ pri
vind reducerea, eșalonaiă 
pe o perioadă de dai ani, 
a ajutorului militar pentru 
Străinătate fi a misiuni'°r de a- 
sistență militară a fost propus dese
natorul William Fulbright, președin
tele Comisiei pentru relațiile exter
ne a Senatului. american. Fulbright 
a afirmat că lumea s-a schimbat și. 
prin urmare, este momentul să se 

. elimine relicvele trecutului.

Spre o nouă coaliție gu
vernamentală în italia ? 
Direcțiunea Partidului Socialist De
mocratic Italian a hotărit să inițieze 
convorbiri cu partidele coaliției gu
vernamentale de centru și cu Parti
dul Socialist Italian din opoziție pen
tru a sonda posibilitățile de formare

a unei noi coaliții guvernamentale de 
centru-stinga. Declarația adoptată la 
sfîrșitul reuniunii Direcțiunii subli
niază că P.S.D.I. dorește o schimbare 
negociată a componenței coaliției, in- 
trucit „datorită majorității restrinse 
și omogenității precare a acesteia" 
guvernul actual „nu este in măsură 
să dea un răspuns adecvat numeroa
selor probleme ale societății italiene". 
In declarație se arată că a fost con
stituită o comisie însărcinată să son
deze posibilitățile pentru crearea u- 
nei coaliții guvernamentale de cen
tru-stinga cu participarea Partidului 
Socialist Italian.

EXPOZIȚIA 
„BUCUflESTÎ-1973" 

LA HELSINKI
La Helsinki, s-a deschis Expo

ziția de fotoarafii „București- 
1973“. La festivitate au partici
pat Teuvo Aura, primarul gene
ral al capitalei finlandeze, ofi
cialități ale municipalității, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști. A luat parte, de aseme
nea, delegația Consiliului popu
lar al municipiului București, 
condusă de Constantin Petre, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
municipal, care se află intr-o 
vizită oficială in Finlanda. Au 
fost prezenți ambasadorul Ro
mâniei la Helsinki, Mircea Bă- 
lănescu, și membri ai ambasadei.

In cuvintul de deschidere, 
primarul general al orașului 
Helsinki a evocat evoluția rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre Finlanda și România, re- 
levind că această expoziție . se 
înscrie pe linia dorinței comune 
de mai bună cunoaștere reci
procă.

Sute de tineri au mani
festat la Lisabona, cerind au- 
torităților încetarea războiului colo
nia] din Angola, Mozambic și Gui
neea-Bissau. Manifestații similare au 
avut loc in diferite cartiere ale ca
pitalei portugheze, precum și la Fa
cultatea de medicină.

Guvernul Venezuelei va 
iniția, în cursul anului 1974. exploa
tarea zăcămintului petrolifer din 
zona fluviului Orinoco, care conține 
— conform unor prime cifre estima
tive comunica le la Caracas de auto
rități — rezerve intre 700 și 900 mii 
de milioane de barili de petrol, a 
anunțat Hugo Porpz la Salvia, mi
nistrul venezuelean al minelor și 
hidrocarburilor.

La granița zamblano-rhodesiană 
continuă să persiste o atmosferă în
cordată, ca urmare a acțiunilor ostile 
ale regimului rasist de la Sa
lisbury împotriva tinărului stat de 
la nord de fluviul Zambezi. Incursiu
nile trupelor rhodesiene, ca și plan
tarea de mine pe teritoriul zambian 
de către soldații lui Smith, au pro
vocat numeroase victime in rîndul 
populației și pierderi material, im
portante. Acțiunile provocatoare îm
potriva Zambici. care dăinuie de la 
proclamarea „independenței" Rho- 
desiei de către regimul rasist a Iul 
Ian Smith, au cunoscut o nouă 
recrudescență incepind din luna ia
nuarie 1973, cind guvernul de la 
Salisbury a hotărit să închidă fron
tiera cu vecinul său d;n nord. Au
toritățile rasiste au motivat blocarea 
frontierei susținind că in felul aces
ta se va pune capăt luptei patrioților 
Zimbabwe pentru o reală inden',n- 
dențâ a Rhodesiei. Dar fapt esyj că 
acțiunile patrioților au continuat, 
chiar intensificindu-se, și după în
chiderea frontierei.

Ostilitatea autorităților rhodesiene 
față de Zambia se circumscrie, de 
fapt, proiectelor regimurilor reacțio
nare din Africa australă de a submi
na dezvoltarea economică a tinăru
lui stat, pentru a-1 forța să renunțe 
la poziția fermă adoptată împotriva 
politicii colonialiste, rasiste practica
tă de autoritățile din Rhodesia. Re
publica Sud-Africană și Portugalia. 
Dar aceste planuri s-au dovedit lip
site de fundament. Este drept că 
Zambia, ncavînd ieșire la mare, era 
nevoită să transporte două treimi din 
produsele sale- pe căile ferate rhode
siene, dar blocarea acestor căi nu a 
„înăbușit" economia zambiană. cum 
sperau autoritățile rasiste rhodesiene. 
Guvernul zambian a luat măsuri pen
tru dirijarea cuprului, principala bo
găție a țării, pe alte rute. După cum 
scrie „Jeune Afrique". Zambia se 
poate folosi atit de teritoriul tan- 
zanian, cit și de portul kenyan 
Mombasa. Numeroase țări au răs
puns apelului zambian trimițînd in 
această țară mijloace de transport 
și diferite alte instalații necesare. 
Ca urmare a sprijinului ce i-a fost 
acordat, tînărul stat și-a putut con
tinua normal viața economică. 
In schimb, căile ferate rhodesiene au 
suferit pierderi însemnate. In fata 
acestei situații, regimul de la Salis
bury a hotărit să redeschidă frontie
ra. După cum a declarat însă pre
ședintele Kenneth Kaunda, pe viitor 
Zambia nu iși va mai transporta 
produsele prin Rhodesia.

In fața eșecului suferit, rasiștii au 
început să recurgă la acțiuni de altă 
natură, intensificînd provocările ar
mate, încâlcind suveranitatea Zam- 
biei — acțiuni la care își aduc „con
tribuția" și trupe sud-africane sta
ționate în Rhodesia. Poporul zambian 
dă dovadă de aceeași fermitate și in 
respingerea acestor încercări.

Analizînd situația creată, Consiliul 
de Securitate a adoptat o rezoluție 
in care se arată că actele agresive și 
provocatoare împotriva Zambiei con
stituie o amenințare la adresa păcii 
in Africa. In aceiași termeni a fost 
apreciată situația și de către o mi
siune a O.N.U., care a inspectat zona 
incidentelor

Prieten încercat al popoarelor afri
cane, al tuturor popoarelor care 
luptă pentru apărarea independenței 
și suveranității, pentru dreptul d^ a 
se dezvolta de sine stătător, fără 
nici un amestec din afară. România 
își manifestă deplina solidaritate cu 
cauza poporului zambian. Poporul 
nostru urmărește cu caldă simpatie 
eforturile Zambiei pentru înlă
turarea moștenirii coloniale, pen
tru progres economic și social, 
lupta sa împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului. Condamnind acțiunile de 
încălcare de către rasiștii rhodesicni 
a independenței și suveranității tin,' - 
rului stat, poporul român se pronun
ță, din nou, pentru lichidarea neintîr- 
ziată a ultimelor vestigii ale colonia
lismului de pe cuprinsul Africii — 
sursă de încordare pe acest conti
nent și în lume.

A. BUMBAC

cipru Dialogul
intercomunitar a reînceput

NICOSIA 4 (Agerpres). — In Cipru 
au fost reluate convorbirile interco- 
munitare destinate reglementării si
tuației interne. Contactele dintre 
cele două părți au fost întrerupte 
in luna ianuarie, în legătură cu ale
gerile prezidențiale. Principala pro
blem^ aflată in discuție o constituie 
alcătuirea organelor puterii locale.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să informează că în insulă au fost 
semnalate noi incidente. Grupuri 
înarmate au atacat, in noaptea de 
marți spre miercuri, două posturi de 
poliție din zone rurale. Nu au fost 
înregistrate victime.

CAPRICIILE VREMII
WASHINGTON 4 (Agerpres).

— Peste 2 SOO 000 de hectare din 
bazinul Fluviului Mississippi se 
află sub apă. iar inundațiile 
s-au soldat pină in prezent cu 
16 victime și mari distrugeri 
materiale. Apele fluviului au a- 
tins, miercuri, cea mai înaltă 
cotă de la inundațiile din 1S44
— 11,8 metri, cu 2,8 metri peste 
cota de inundație. Se așteaptă 
ca nivelul maxim — aproxima
tiv 12.6 m^1.:', să fie a’;ns 'vi
neri sau simbătă. A fost nece
sară evacuarea citorva locali
tăți in urma ruperii digurilor 
de către ape, mii de persoane 
rămtnind fără adăpost. Autori
tăți’p au avertizat ponv’ntia din 
zonele sinistrate șl au luat mă
suri speciale pentru a preintim- 
pina agravarea situației. Potri
vit prevederilor meteorologice, 
in următoarele clteva zile vor 
continua să se înregistreze că
deri masive de precipitații.

BONN 4 (Agerpres). .— Poli
tia vest-germană a anunțat că 
5 persoane și-au pierdut viața 
și mai multe zeci au fost rănite, 
ca urmare a furtunii care ■' s-a 
abătut, in noaptea de luni spre 
marți, asupra unor regiuni din 
R. F. Germania. Regiunea Rhe- 
nania de nor d-W est falia a fost 
cel mai greu afectată.

La Boesensell, in regiunea 
Miinster, o femeie și-a pierdut 
viața, iar 22 de persoane au fost 
rănite, ca urmare a deraierii u- 
nui tren, provocată de căderea 
unui arbore. Din cauza vintului 
puternic, s-au înregistrat dife
rite alte accidente la Minden- 
Luebbecke, la Hilchenbach și 
în alte localități. In Sauerland, 
Hartz și în Munții Hessa, nume
roasele avalanșe și arborii dez
rădăcinați au blocat traficul ru
tier pe mai multe porțiuni.
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Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului d< Miniftri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare 
Si bunele urări transmise cu ocazia investirii mele in funcția de prim- 
mlnistru al Republicii Populare Bangladesh.

Sper sincer că relațiile de prietenie existente între țările noastre vor 
continua să se întărească în folosul popoarelor noastre, ceea ce va servi 
promovării cooperării internaționale.

Frimiți, vă rog. Excelență, urările mele cele mal bune pentru pro
gresul și prosperitatea poporului român prieten.

Șeic MUJIBUR RAHMAN
Prim-ministru

al Republicii Populare Bangladesh

Cuvîntarea ambasadorului
R.P. Ungare la posturile 

de radio și televiziune
Cu prilejul celei de-a XXVIII-a 

aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, ambasadorul acestei 
țări la București, Ferenc Martin, a 
rostit, miercuri seară, o cuvlntnre la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

Cronica zilei

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.
Miercuri dimineața, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, s-a intilnlt cu Izz El Dien El- 
Sayed, membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, și Aby 
Bakr Osmnn Mohamed Jalih, secre
tar general al președinției Republicii 
Democratice Sudan, membru al C.C, 
al Uniunii Socialiste Sudaneze. La 
convorbire a participat Constantin

Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme de Interes comun privind 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două partide și dintre or
ganizațiile de masă șl obștești din 
cele două țări.

Intilnirea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

D/W ȚĂrIlE SOC[Âi.lSTE 
întilniri emoționante 

cu teatrul românesc

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO-POLONEZE

».ercuri, tovarășul Manea Mfi- 
ncscu. membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, și 
tovarășul Mieczyslaw Jaglelski. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, pre
ședintele Comisiei de Planificare, au 
avut convorbiri cu privire la coordo
narea planurilor pe anii 1976—1980 
fi\pe o perioadă mai îndelungată.

CV prilejul schimbului de păreri, 
președinții organelor centrale de 
planificare din România și Polonia 
au constatat că relațiile economice 
dintre cele două țări se dezvoltă cu 
succes, câ există noi posibilități 
pentru a extinde In continuare co
laborarea și cooperarea economică, 
în acest sens s-a convenit ca insti
tuțiile de planificare să sprijine or
ganele de comerț exterior din cele 
două țări pentru majorarea volumu
lui livrărilor reciproce de mărfuri 
din anii 1974—1975 peste prevederile 
Acordului de lungă durată și, de ase
menea, acțiunile de cooperare indus
trială și tehnico-științifică.

în spiritul indicațiilor trasate de 
către conducerile de partid și de stat 
ale celor două țări cu privire la dez
voltarea in continuare a colaborării 
economice și in scopul realizării pre
vederilor programului complex al 
adincirii și perfecționării in conti

nuare a colaborării și cooperării în
tre țările socialisto membre ale 
C.A.E.R., președinții organelor cen
trale de planificare au făcut un 
schimb de păreri referitor la dezvol
tarea economiilor naționale și a re
lațiilor economice dintre România și 
Polonia și la posibilitățile extinderii 
colaborării economice dintre ele. In 
același timp, ei s-au informat asupra 
direcțiilor principale ale dezvoltării 
In perspectivă a economiilor Româ
niei și Poloniei șl ale cooperării eco
nomice. De asemenea, au convenit 
asupra programului de lucru al orga
nelor centrale de planificare cu pri
vire la dezvoltarea colaborării eco
nomice și cooperării in producție in 
cadrul coordonării planurilor dintre 
cele două țări, pe perioada 1976— 
1980, iar pentru anumite domenii 
intre care industriile construcțiilor 
de mașini, metalurgice, chimice și 
după anul 1980.

La convorbiri au participat Ion 
Bucur, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării. Henryk Ki- 
siel, vicepreședinte al Comisiei de 
planificare din R.P. Polonă, specia
liști și experți din cele două țări.

A luat parte, de asemenea, Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-un spirit de cordialitate și înțele
gere deplină.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a transmis o tele
gramă de felicitare lui Gian Lulgi 
Borti, cu prilejul numirii acestuia 
in funcția de secretar de stat pen
tru afacerile externe al Republicii 
San Marino.

SOSIREA ÎN CAPITALA A UNEI 
DELEGAȚII A MINISTERULUI 

sănătății publice 
AL REGATULUI MAROC

La invitația Ministerului Sănătă
ții, miercuri după-amiază a sosit In 
Capitală o delegație a Ministerului 
Sănătății Publice al Regatului Ma
roc. condusă de ministrul Abderrah- 
man Touhami, care va face o vizi
tă in țara noastră. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni, oaspeții au fost 
intimpinați de acad. Theodor Bur- 
ghele, ministrul sănătății, de func
ționari superiori din acest minister.

★
Recent, Academia de științe de 

peste mări, cu sediul la Paris, Înalt 
for științific destinat colaborării In
ternaționale franceze, a ales, într-o 
ședință specială, ca membru aso
ciat, impreună cu o serie de perso
nalități, pe dr. docent Gheorghe 
Marincscu-Dinizvor, medic, șef de 
secție la spitalul de boli infecțioase 
„Victor Babeș" din București.

Dr. docent Gheorghe Marlnescu- 
Dlnizvor a fost ales, de asemenea, 
membru al societăților de pediatrie 
și patologie din R- F. Germania.

(Agerpres)

vremea
Constituirea primei societăți mixte 

de producție româno-americane
Ministerul Industriei Construcțiilor 

de Mașini-Unelte și Electrotehnicii 
și firma „Control Data Corporation* 
(C.D.C.) din S.U.A. au anunțat, la 4 
aprilie, în cadrul unei conferințe de 
presă, constituirea primei societăți 
mixte de producție in România, cu 
participarea firmei americane res
pective și a unei întreprinderi ro
mânești. Cu ocazia semnării actuTâi 
de constituire. Cornel Mihulecoa..ad
junct al ministrului, și dl. William 
C. Norris, președintele firmei C.D.C., 
au arătat că noua societate, cu se
diul în București, va produce echi
pamente periferice pentru calcula
toare. incluzind cititoare de cartele, 
perforatoare de cartele și impriman
te. Pe lingă producție, este prevăzu
tă și posibilitatea unei activități de 
cercetare și dezvoltare in scopul îm
bunătățirii produselor inițiale și 
creării de noi produse.

Partenerii vor putea vinde produ
sele societății in întreaga lume.

„Este o acțiune istorică" — a spus 
dl. W. Norris. „Munca pe care o vom 
depune impreună va crea o legă
tură solidă intre țările și popoarele 
noastre. Vom dovedi că cooperarea 
este in beneficiul ambelor părți, pe 
•căile nenumărate ce. trebuie străbă
tute cu ocazia unei asemenea între
prinderi".

La rindul său, C. Mihulecea a spus: 
„activitatea desfășurata plnă in pre
zent s-a incheiat cu succes. Se pre
vede pentru viitor o cooperare 
multilaterală, intr-un domeniu de 
tehnică de virf. Societatea mixtă, al 
cărei contract a fost semnat azi, re
prezintă un pas înainte pe calea co
laborării economice între țările și 
popoarele noastre".

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 șl 8 aprilie. In țară : Vreme 
rece, mai ales in prima parte a in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai accentuate și ploi tem
porare, la început in sudul țării, apoi 
in nord-vest. La munte va ninge. 
Vint potrivit, cu unele intensificări 
in prima zi. în primele două nopți 
temperaturile minime vor fi cuprin
se intre minus 5 grade și plus 3 gra
de, favorizind producerea brumei, 
îndeosebi in nordul țării și in zone
le deluroase. Apoi, minimele vor fi 
cuprinse intre minus 2 și plus 6 
grade. Temperaturile’ maxime vor 
oscila intre 7 și 17 grade. La Bucu
rești : Vreme rece în prima parte a 
intervalului, apoi in curs de încăl
zire. Cerul va fi variabil, cu inno
rări mai pronunțate in prima parte 
a intervalului, cind, tpmporar, va 
ploua. Vint potrivit, cu unele inten
sificări in prima zi.

Avertizare : în următoarele două 
nopți, in Banat, Crișana. Maramu
reș, Transilvania și nordul Moldovei 
se va produce brumă.

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Partidului Comunist din Republica 

Sri Lanka
Miercuri a sosit la București de

legația Partidului Comunist din Re
publica Sri Lanka, formată din 
H. G. S. Ratnaweera, membru al 
Biroului Politic, prim-adjunct al se
cretarului general, rcdaclor-șef al 
ziarului partidului, „Attha", și M.P. 
Chandrapala, secretar adjunct al 
organizației de partid din districtul

Hambantota, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită in țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intimpinați de tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Constantin Vasiliu, adjunct de șei 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații a U. G. S. R. 
în Anglia

La invitația Congresului Sindica
telor Britanice (T.U.C.), o delegație 
a U.G.S.R. a plecat, miercuri, intr-o 
vizită In Anglia.

Delegația este formată din tovară
șii Gheorghe Stuparu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Larisa Munteanu, secretar al Consi
liului Central. Alexandru Grecu. pre
ședintele Comitetului Uniunii Sindi
catelor din Transporturi și Teleco

municații, și Henter Gavrilă, activist 
la Consiliul Central al U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni. erau prezenți Constan
tin Mindreanu, secretar al Consiliu
lui Central, activiști al sindicatelor.

Era de față A. A. Rowel, primul 
secretar al Ambasadei Marii Brita
ni' la București.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Londra. (Agerpres)

A apărut nr. 7/1973 al revistei

„ERA SOCIALISTĂ''
Sumarul se deschide cu edi

torialul „CINCINALUL ÎNAIN
TE DE TERMEN, CU EFICIEN
ȚA ECONOMICA SPORITA !“ 

în cadrul rubricii „80 DE ANI 
DE LA CREAREA P.S.D.M.R." 
este inserat articolul : „Afir
marea clasei muncitoare pc a- 
rena vieții social-politice din 
România", de DAMIAN HURE- 
ZEANU. în continuare sînt pu
blicate articolele : „Construcția 
de mașini sub incidența revolu
ției științifico-tehnice", de ION 
CRțȘAN ; „Imbold și exigență 
in dezvoltarea producției agrico
le". de ANGELO MICULESCU ; 
„Timp, valoare, eficiență", de 
PAVEL IONIȚA : „Sistematiza
rea rurală : consecințe economi- 
co-8ociale“, de VIRGIL IOANID, 
și „Activitatea cultural-educati- 
vă de masă in fața cerințelor 
vieții", de CONSTANTIN MÎN- 
DRBA%U.

Articolul „Considerații privind 
societatea socialistă și evoluția 
ei", de RADU FLORIAN este 
publicat la rubrica „DIALECTI
CA DEZVOLTĂRII SOCIETĂ
ȚII SOCIALISTE".

Rubrica „ȘTIINȚA-ÎNVAțA- 
MÎNT" este reprezentată in a- 
cest număr prin materialele : 
„Transpunerea in practică a

cercetărilor științifice", de VIC
TOR MERCEA : „Din virtuțile 
sistemului informațional", de 
VALERIU PESCARU, și „Pen
tru care profesiuni optează ti
neretul școlar 7", de ACHIM 
MIHU și VOICU LASCUȘ.

Studiile intitulate „Despre 
Heidegger, marxism șl aventu
ra unor „prolegomene"... (I), de 
N. TERTULIAN, șl „Teoria 
„partcnerismului" în Ideologia 
marelui capital", de VASILE 
PILAT, sint publicate la rubri
cile „ATITUDINI" și, respectiv, 
„CURENTE $1 IDEI".

La rubrica „DIN MIȘCAREA 
COMUNISTA ȘI MUNCITO
REASCA MONDIALA" reține 
atenția articolul „Partidul Co
munist Italian și politica sa de 
alianțe în etapa actuală", de 
GASTONE GENSINI.

Documentarele intitulate
„Tendințe în colaborarea eco
nomică europeană", de VICTOR 
ALDEA. și „Evoluții în criza va
lutară occidentală", de RADU 
NEGREA, alcătuiesc obiectul ru
bricii „VIAȚA INTERNAȚIO
NALA".

în încheiere, sumarul conține 
obișnuitele rubrici „CĂRȚI ȘI 
SEMNIFICAȚII" și „REVISTA 
REVISTELOR".

pe scenele sovietice
Festivalul dramatur

giei românești In 
U.R.S.S. se apropie de 
sfirșit. Delegația par
ticipantă la festival 
s-a întors de la Lenin
grad și Riga, de la 
Frunze ți Dușambe cu 
puternice impresii, la 
care au contribuit, de
sigur, frumusețea oa
menilor și a înfăptui
rilor cu care au luat 
contact, receptivitatea 
de care s-a bucurat 
spiritul dramatic ro
mânesc, manifestările 
de veritabilă artă tea
trală, sentimentul de 
prietenie cu care au 
fost intimpinate pre
zențele românești.

In ultimele două 
seri, Moscova a deve
nit din nou centrul 
manifestărilor „Săp- 
tăminii". După „Jocul 
de-a vacanța", la Tea
trul „Vahtangov" au 
putut, fi urmărite a- 
cum „Omul care a 
văzut moartea" de 
Victor Eftimiu — in
terpretată cu vervă șl 
inspirație — și „Opi
nia publică" de Aurel 
Baranga, la Teatrul 
dramatic „Malaia
Bronnaia".

Piesele românești 
din cadrul festivalului 
au fost imbrățișate cu 
interes și pasiune crea
toare, au prilejuit 
spectacole remarcabi
le, realizate de talen- 
tațl regizori, sceno
grafi, actori. Unii de 
mult consacrați : așa, 
de pildă, regizorul in
geniosului spectacol 
leningrâdean cu „Opi
nia publică" este bine
cunoscutul G. A. Tov
stonogov, iar interpre- 
ții lui de frunte : E. A. 
Debedev și O. I. Bo
risov, actori dotați cu 
virtuți de caracteriza
re comico-satirică, cu 
aplomb și cu impre
sionantă adresă către 
sală ; regizorul „Jocu
lui de-a vacanța" de la 
Teatrul „Vahtangov" 
este L. Varpahovski. 
Alții, creatori notabili 
ai spectacolelor cu lu
crări românești,- sint

oameni de teatru in 
plină afirmare : P. 
Homski (piesa Iul V. 
Eltiniiu, la Moscova), 
Mara Kimele (Val- 
mlers), 13. Lucenko și 
1. Strenga (Riga), 
V. K. Kosenko (la Du
șambe), V. I. Pucichin 
(Frunze). •

Pretutindeni, specta
colele realizate in ca
drul festivalului au 
fost încununate cu a-

Festivalul 
dramaturgiei 

românești 
in U.R.S.S.

plauze, ovații și căl
duroase cuvinte de a- 
preciere de către pu
blicul de toate virste- 
le. La Leningrad — 
după reprezentarea 
„Opiniei publice" — in 
prezența delegației 
care număra printre 
membrii ei pe A. Ba
ranga, ca șl la Du
șambe, după spectaco
lul cu „Hanul de la 
răscruce", în prezen
ța scriitorului Horia 
Lovinescu, cortina, s-a 
ridicat in repetate rin- 
duri.

Am putut constata 
interesul cu care au 
fost urmărite satiriza
rea tribulațiilor poli
ticianiste burgheze 
(„Omul care a văzut 
moartea" de V. Efti
miu, la Teatrul „Ermo
lova"), satirizarea bi
rocrației, formalismu
lui, atitudinilor retro
grade, ca și elogiul 
spiritului lucid și activ 
al omului unei noi 
conștiințe —•conștiin
ța comunistă (in „Opi
nia publică"). Am fost 
martorii momentelor 
de poezie și visare 
create in prezența lui 
Miroiu șl a lui Ște
fan Valeriu, a Monei

și a Corinei („Alcoor 
șl Nona", la Teatrul 
r<is de stat din Riga, 
și „Jocul de-a vacan- 
\c". la Teatrul „Vah
tangov"). Am înregis
trat cu plăcere recep
tivitatea publicului le
ton față de romantis
mul deilcat al piesei 
„Idolul și Ion Anapo
da" de G. M. Zamfl- 
rescu (pusă in scenă 
de o inimoasă echipă 
ținură din Valmlers, 
R.S.S. Letonă). „Nu 
sint turnul Eifel" de 
Ecaterlna Oproiu (la 
Riga), „Nic-Nic" (la 
Frunze), piesa de pă
puși semnată de Al. T. 
Popescu șl pusă In 
scenă cu mijloacele u- 
nel minunate arte pă
pușărești și scenogra
fice, de un colectiv 
moscovit in frunte cu 
A. Gamsahurdia au 
completat repertoriul 
pieselor românești pu
se in scenă de colec
tive teatrale din Uniu
nea Sovietică.

Sint citeva din Im
presiile prilejuite de 
o parte din spectaco
lele prezentate in fes
tival — festival care, 
după cum am mal a- 
nunțat, a prins viață 
in toate republicile 
Uniunii Sovietice și a 
inclus deja 56 de spec
tacole, cu 24 de pie
se românești, aparți- 
nirid la 15 autori. Ele 
relevă importanța a- 
cestei inițiative cultu
rale, amploarea legă
turilor culturale din
tre cele două țări ve
cine și prietene, con
tribuția artei in dez
voltarea prieteniei din
tre popoarele noastre.

★
Astăzi începe sim

pozionul „Tema con
temporană in teatrul 
socialist", unde vor fi 
susținute comunicări 
de către critici și isto
rici de teatru din țara 
gazdă și de către unii 
membri ai delegației 
române.

Natalia STANCU

R. S. F. IUGOSLAVIA

La izvoarele progresului— 
gwdireu tehims

Participarea părților la capitalul 
social al societății mixte va fi de 45 
la sută pentru C.D.C. și 55 la sută 
pentru Centrala industrială de elec
tronică și automatizare din cadrul 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electrotehnicii.

Ambii parteneri vor participa la 
conducerea activității prin interme
diul reprezentanților lor in cadrul 
comitetului de direcție si al condu
cerii societății. Părțile vor contribui 
la înzestrarea inițială a societății, 
completarea fondurilor necesare ac
tivității societății mixte urmindsăfie 
făcută și prin instituții si organiza
ții financiar-bancare.
. O clădire nouă, modernă, va fl 
proiectată și realizată special pentru 
a satisface nevoile fabricației. Pro
ducția este prevăzută a Începe incă 
în anul 1973.
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Hotărîrea Comitetului Central — premisă și stimul

pentru revitalizarea educației fizice și sportului

LA ACȚIUNE!
Din planul de măsuri adoptat de biroul Comitetului jude
țean P.C.R. și Comitetul executiv al Consiliului popular 

al județului Suceava

FOTBAL

Curse internaționale 
de autobuze

în baza unei recente înțelegeri in
tervenite intre Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor din Re
publica Socialistă România și Minis
terul Comunicațiilor și Poștelor din 
Republica Populară Ungaria, in cu- 
rind vor fl deschise cinci trasee ru
tiere internaționale intre cele două 
țări. Astfel, vor circula curse de auto
buze directe pe itinerarele Timișoara- 
Arad- Virșand-Bekescsaba. Oradea- 
Salonta-Virșand-Bekescsaba. Cluj-O- 
radea-Borș-Debrecen - Hajduszobosz- 
ln. Tg. Mureș-Cluj-Oradea-Borș-Bu- 
dapesta și Baia Mare-Satu Mare-O- 
radea-Borș-Debrecen.

(Agerpres)

Pentru vacanța 
elevilor

Pentru a asigura transportul In 
bune condiții al elevilor spre lo
calitățile in care iși vor petrece zi
lele de vacanță. Centrala de trans
porturi auto înființează, peste nu
mărul existent, 400 de curse de auto
buze pentru zilele de 5, 6 și 18. 19. 
20 aprilie. Noile curse vor circula pe 
parcursul a 24 de ore. pe traseele care 
au fost cel mai mult solicitate de 
conducerile unor școli și de părinți, 
îndeosebi în județele Ilfov. Dolj, 
Brașov, Timiș. Bihor. Maramureș. 
Suceava, Iași, Galați, Buzău și Con
stanța. (Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL NR. 14 

DIN 4 APRILIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 861 020 iei din care 763 017 lei 
report.EXTRAGEREA I : 29 40 37 22 27 12.

EXTRAGEREA a Il-a : 7 15 44 8 24.

De curînd, a avut loc o ședință co
mună a biroului Comitetului județean 
de partid și a Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 
Suceava, care a înscris la ordinea 
de zi : preocuparea pentru evoluția 
mișcării sportive din județ, In lu
mina sarcinilor izvorlte din Hotărî
rea recentei Plenare a C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului.

Cum era firesc, s-a subliniat că 
aceste sarcini constituie pentru or
ganele de partid și de stat sucevene, 
pentru toți factorii locali cu atribuții 
legale in domeniul sportului, obiec
tive de acțiune sistematică și per
severentă.

Ce se va întreprinde pentru ca 
sportul de masă să se simtă pe me
leagurile sucevene cu adevărat la el 
acasă ? Pe lingă atragerea tineretului 
și a populației adulte la îndeplinirea 
normelor complexului sportiv „Sport 
șl sănătate", pe lingă continuarea 
concursurilor de masă proprii jude
țului — „Plaiuri sucevene" șl „Festi
valul sporturilor de iarnă" — înce- 
pind cu 1973 se va organiza anual 
competiția intitulată „Fetele Țării de 
Sus In întrecere", cu etape pe aso
ciații. localități și județ, la atletism, 
handbal, volei, ciclism etc. De ase
menea. s-a hotărit ca. imediat după 
15 aprilie, in asociațiile sportive din 
întreprinderi și instituții să înceapă 
concursul „Fruntași in muncă și 
sport" la un șir de discipline sporti
ve. precum și o altă întrecere de 
orientare turistică și drumeție, am
bele avind un caracter periodic. In 
aceeași ordine de idei, plnă cel mal 
tirziu la 1 mai a.c.. in orașele Vatra 
Dornci, Cimpulung, Gura Humorului, 
Rădăuți, Fălticeni și municipiul Su
ceava. consiliile populare respective, 
impreună cu organele locale de spe
cialitate sportivă, vor organiza centre 
permanente de practicare a gimnas
ticii pentru salariații din Întreprin
derile industriale.

Planul de măsuri elaborat conține 
șl sarcini concrete in domeniul spor
tului din școli. Dincolo de prevede
rile programei analitice, conducerile 
unităților de invățâmint. profesorii de 
educație fizică șl întreg corpul pro
fesoral, inspectoratul școlar șl 
C.J.E.F.S.. precum și organizațiile 
U.T.C.. U.AS.C.R. sl de pionieri sint 
chemate să colaboreze la realizarea 
următoarelor obiective :

• înființarea, in anul 1973, a unui 
număr suplimentar de 48 de centre 
destinate inițierii și învățării de 
către elevi și student! a unor disci
pline sportive cum sint înotul, schiul, 
patinajul, tenisul de masă și de 
cimp, in așa fel îneît, la finele anu
lui curent, in județ să funcționeze 
un număr de 110 asemenea centre.

• începînd cu luna mal, in fiecare 
unitate de invățâmint și la fiecare 
sfirșit de săptămină vor avea loc o- 
bligatoriu campionate șl competiții 
interne pe clase, școli, ani de studiu

șl facultăți, se vor organiza marșuri, 
crosuri, excursii șl drumeții, precum 
și alte activități sportive cu o sferă 
cit mai largă de cuprindere.

• Din anul școlar 1973—1974, In 
fiecare liceu, școală generală de 10 
ani și profesională se vor organiza 
cite 2—3 echipe la diferite ramuri de 
sport, pontru a putea lua parte la 
campionatele școlare județene.

• în anul școlar 1973—1974 se vor 
înființa in cadrul județului trei școli 
sportive. La Suceava, unitatea spor
tivă școlară va avea secții de atle
tism. box. lupte, hochei, rugbi și 
volei ; la cea din Rădăuțj — secții 
pentru gimnastică, lupte, hochei ; 
iar la Vatra Dornel, pentru schi al
pin, schi fond și hochei.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii*

In fiecare săptămină 8000 de „cutezători" 
vor face sport Ia Palatul pionierilor

Activiștii și toți specialiștii de la 
Palatul pionierilor, acțlonind In lu
mina recentei Hotăriri a C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului 
in țara noastră, iși propun ca uni
tatea noastră, atit de populară prin
tre copiii bucureșteni. să-și sporeas
că sensibil contribuția in această di
recție de educare a tinerei gene
rații. în această viziune, clubul nos
tru sportiv „Cutezătorii", cu cele 14 
secții ale sale, va deveni nu numai 
un organism care se va ocupa de 
inițierea și instruirea din punct de 
vedere sportiv a celor 2 000 de co
pii — numărul actual al membrilor 
Înscriși in respectivele secții — ci 
va angrena, prin forme organizate si 
permanente de practicare a exerci- 
țiilor fizice $i sportului, pe toți 
pionierii șl școlarii (aproximativ 
8 000 pe săptămină !) care vin la pa
lat. Indiferent de natura activității 
pentru care au optat.

în acest sens s-a trecut la pre
gătirea unor crosuri in parcul pa
latului. cu participarea Întregului e- 
fectiv de copii prezenți zilnic la ac
tivitățile de cerc. Apoi, fiecare co
pil ce vine la palat va beneficia, 
sâptămînal. de un anumit program 
sportiv in aer liber.

De asemenea cercul nostru de tu
rism va organiza — la flecare sfir
șit de săptămină, ca șl pe timpul 
vacanțelor — excursii pe bicicletă in

Împrejurimile Capitalei, marșuri a- 
plicative cu petrecerea unei nopți 
sau două in corturi, un sat de va
canță in parcul palatului, cu o ca
pacitate de 150—200 locuri, și unul 
pe malul lacului Tel. la baza „Cu
tezătorii", precum și cîteva tabere la 
munte sau pe litoral.

în ideea de influențare sporită a 
unui număr cit mai important de co
pii, Palatul pionierilor va deschide în 
curînd un curs de pregătire a unor 
instructori sportivi din rindul pionie
rilor. Soopul ? Micii Instructori, pe 
strada lor, in blocul sau cartierul 
unde locuiesc să devină adcvărațl 
animatori ai unor întreceri sportive 
cu cit mal mulți competitori. Fi
rește. noi vom acorda sprijin ma
terial și asistență metodică prin spe
cialiștii clubului sportiv „Cutezăto
rii" și sperăm că un ajutor 
permanent il vor primi copiii din 
partea organismelor obștești ale car
tierelor — asociațiile locatarilor, co
mitetele de femei, deputat) etc.

Credem că prin trecerea in prac
tică, organizată și rapidă, a măsu
rilor arătate. Palatul pionierilor isl 
va aduce o contribuție simțitor spo
rită la educarea fizică și sportivă a 
unui mare număr de copii.

Profesor
NIcoIae PREDESCU 
directorul Palatului 
pionierilor

MECIUL DE VERIFICARE 
A FORMAȚIILOR 
REPREZENTATIVE

Ieri, la Srihgov, prima echipă re
prezentativă a jucat un meci de ve
rificare în compania selecționatei de 
tineret. Meciul, in două reprize de 
timp superior celui regulamentar, a 
durat aproape cit o partidă cu... pre
lungiri 1 Cu această ocazie s-au ru
lat in formații 15 jucători în cadrul 
reprezentativei A și 18 la tineret. 
Scorul intilnirii: 3—1 (1—1), in fa
voarea primei echipe, prin golurile 
marcate, in ordine, de către Dumi- 
trache, Rosznay, Sameș și Marcu.

Iată alcătuirea formației A, (din 
rlndurile căreia au lipsit, fiind indis
ponibili medical, cițiva titulari): Ră- 
ducanu (Hajdu) — Sătmăreanu (Che- 
ran), Antonescu (Pescaru), Sameș, 
Hajnal — Dumitru, Beldeanu, Pes
caru (Dembrovski) — Pantea, Dumi- 
trache (Oblemenco), Marcu. La „ti
neret" au fost folosiți următorii ju
cători: Ștefan (Cavai) — Anghelini 
(Tănăsescu), Ciugarln (Sătmărea
nu II), S. Gabriel, Tănăsescu (Po- 
rațki) — Mulțescu (Vișan), Dumi- 
triu IV (Boldni). Moldovan — An- 
ghel (Lucaci). Rosznai (Mureșan — 
„U“ Cluj), Lucaci (Florea — S.C. Ba
cău).

Dintre cei selecționați recent în 
lotul A, jucătorul Pescaru a dat 
randament normal atit ca half, cit 
și ca fundaș — ultim apărător. Din 
păcate, pe acest din urmă post el 
n-a putut fi încercat alături de 
Cornel Dinu. Din cauza deosebirii 
mari intre ceea ce joacă la Univer
sitatea Craiova și rolul ce i s-a 
atribuit In cadrul concepției atacu
lui la echipa națională. Oblemenco 
ni s-a părut cam stingher și lipsit 
de forța ce i-o cunoaștem. De fapt, 
cind avem de-a face cu o persona
litate fotbalistică bine conturată, 
a.șa cum e golgeterul campionatului, 
nici nu ne putem aștepta ca el să 
se adapteze cu una. cu două, și încă 
fără o pregătire specială, la o nouă 
formulă tactică.

Din rindurlle echipei de tineret, 
o bună impresie au lăsat înaintașii 
Mureșan și Lucaci. precum și halfii 
Moldovan șl Boldni.

în urma verificărilor de ieri, pen
tru conducerea lotului reprezentativ 
și pentru cluburile interesate capă
tă urgență deosebită recuperarea ju
cătorilor accidentați (Dinu, Trol, 
Iordănescu), precum și reactivarea 
unor fotbaliști experimentați (Lu- 
cescu, Nunweiller), aceasta mai ales 
in situația indisponibilității îndelun
gate a Iul Dobrln.

V. M.

Comisia Camerei e- 
conomice a Iugoslaviei 
pentru cercetări și 
dezvoltarea tehnolo
giei a întreprins, nu 
de mult, o anchetă pri- 

. vind dezvoltarea acti
vității de cercetare ca 
modalitate de promo
vare a noului in pro
cesele de producție. 
Ancheta cuprinde 854 
întreprinderi, urmărind 
modul cum se desfă
șoară activitatea pro
prie de cercetare pen
tru însușirea și intro
ducerea in producție a 
celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. 

‘ Se știe că In Iugo
slavia a fost lansată 
in 1972 acțiunea cu
noscută sub denumirea 
de „Anul calității" — 
acțiune care s-a extins 
in toate sferele de ac
tivitate. Pe planul pro
ducției materiale, ea 
a fost concepută ca un 
fel de radiografie a 
situației Întreprinderi
lor, pe planul docu
mentației tehnice, al 
organizării muncii sau 
al structurii calificării 
profesionale, pentru a 
se putea constata și 
elimina cauzele unor 
neajunsuri în domeniul 
calității produselor. 
Pregătirea corespunză
toare a cadrelor, pen
tru ca aceasta să țină 
pasul cu tot ce apare 
nou în domeniul teh
nicii și să poată con
tribui la introducerea 
pe scară cit mai lar
gă, in procesul de 
producție, a cuceriri
lor științei, se înscrie, 
de altfel, ca o preocu
pare constantă. Ca ur
mare. structura masei 
salariaților ocupați in 
producția de bunuri 
materiale s-a modifi

cat apreciabil. Astfel, 
în ultimii zece ani, 
din numărul acestora 
— care a înregistrat o 
creștere absolută de 
7,2 la sută — ponde
rea celor cu pregătire 
superioară s-a triplat, 
a celor cu pregătire 
medie a crescut de 
două ori, iar numărul 
muncitorilor cu înaltă 
calificare s-a dublat. 
In prezent, în între-

CORESPONDENȚ A 
DIN BELGRAD

prinderile țării lucrea
ză 310 000 ingineri și 
tehnicieni. Este expre
sia unei necesități re
simțite In mod obiec
tiv a participării e- 
fectlve, nemijlocite, in 
procesul de producție, 
a cadrelor cu pregătire 
de specialitate supe
rioară. Cit despre 
muncitorii calificați, 
practic această denu
mire tinde să devină 
improprie, Intr-o serie 
de întreprinderi mo
derne, unde persona
lului de servire a 
mașinilor și instala
țiilor i se cer în tot 
mai mare măsură a- 
tribute de tehnicieni și 
chiar ingineri.

O expresie impor
tantă a promovării 
noului in procesul de 
producție o constituie 
introducerea, pe scară 
tot mai largă, a cal
culatoarelor electro
nice. Este semnificativ 
faptul că acum zece 
ani existau in Iugo
slavia doar 17 centre 
de calculatoare elec

tronice, dispunînd fie
care de cite un singur 
șparat. Astăzi, numă
rul respectivelor cen
tre a ajuns la 220, do
tate cu 260 calcula
toare și servite de 
5 000 de specialiști. 
Dispunînd de aseme
nea mijloace moderne, 
inginerii și tehnicienii 
iugoslavi obțin reali
zări de seamă în spo
rirea productivității, 
folosirea rațională a 
mijloacelor tehnice, 
organizarea judicioasă 
a producției.

O dovadă a preocu
părilor in acest sens 
o constituie și inițiati
va Uniunii inginerilor 
și tehnicienilor din 
Iugoslavia ca anul 
1974 să fie declarat 
„Anul inovațiilor teh
nice și tehnologice", 
acțiune menită a sti
mula glndirea tehnică 
și a degreva bugetul 
țârii de costul transfe
rului de cunoștințe și 
de experiență din ță
rile dezvoltate din 
punct de vedere teh
nic. In curind, la Sa
rajevo va avea loc o 
conferință a acestui 
for, consacrată proble
melor pregătirii și fo
losirii cit mai rațio
nale, adecvate, a ca
drelor de ingineri șl 
tehnicieni și a altor 
cadre de specialitate.

Asemenea preocu
pări. exprimate in 
acțiuni și măsuri con
crete. reprezintă o 
contribuție însemnată 
la dezvoltarea econo
miei Iugoslaviei, la e- 
dificarea cu succes a 
socialismului In țara 
vecină și prietenă.

Simian 
MORCOVESCU

19,00

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I

9,00 Curs dc‘limba franceză. Lec
ția a 49-a.

9.30 Prietenii Iul Așchluță.
10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Steaua polară. Emisiune de 

orientare școlară șl profesio
nală. Chlmiștll.

10.40 Teleclnemateca : „Cetățeanul 
Kane”.

12,45 Teleobiectiv.
13,05 Telejurnal.
16.00 — 17.C0 Teleșcoalft
17.30 Emisiune In limba maghiară.
13.30 Telex.
18.35 Publicitate.
18.40 Clntece șl jocuri populare ro

mânești din diferite regiuni 
ale țării.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintecul 8ăptăminll : 
mea cu viers de foc

20,03 Reflector.
20.20 Pagini de umor : Aventuri 

in epoca de piatră.
21,10 Tinerii despre ei înșiși.
22,00 24 de ore.
22.20 Lumea ele niflne : „Medicină 

pentru anul 2001" (I).
22,40 Hochei de gheață : Ceho

slovacia — U.R.S.S. (Campio
natul mondial — grupa A).

17.30 Agenda.
17.40 Pagini muzicale 

popularitate din 
operete.

18,10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduțl în spațiu" (ultimul 
episod) — „Aventura fantas
tică".

Municipalitatea răspunde 
bucureșteanuiui.

19,20 1CC1 de seri.
10.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
lntregulai popor.

20,00 Concert simfonic. Laureati ai 
concursurilor internaționale 
..George Enescu", Orchestra 
de studio a .Radlotelevlzlunii. 
Dirijor Llvlu lonescu, 

22,00 Studioul artistului amator

de n 
opere


