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PROVIZIONAREA 
TEHNICO-MATERIALĂ

Din nou despre obligații legale binecunoscute, despre practici 
care perturba fluxul livrărilor si despre cei ce-si onorează 

scuze fără acoperireobligațiile contractuale cu

L* Plenara C.C. al P.C.R. din 28 
februarie—2 martie a.c. «-a subliniat 
necesitatea ca întreprinderile, cen
tralele industriale, forurile de resort 
ale acestora să ia măsuri energice 
pentru asigurarea unei aprovizionări 
tehnico-m3teriale ritmice, in cantită
țile și structura sortimentală prevă
zute in plan, in balanțe și repartiții, 
pentru respectarea riguroasă a con
tractelor economice încheiate — a- 
cestea fiind condiții de bază pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor de 
producție in toate unitățile econo
mice. in acest an hotăritor al cinci
nalului. O privire asupra modului in 
care s-a desfășurat aprovizionarea 
tchrt:co-materială a întreprinderilor, 
in perioada care a trecut de la înce
putul anului și pină in prezent, pri
lejuiește constatarea că, in general, 
fluxul de materii prime și materiale 
din economie, legăturile de cooperare 
au asigurat continuitatea necesară in 
realizarea planului in cele mal multe 
unități productive. Și aceasta, cu 
toate greutățile determinate de vre
mea neprielnică din luna trecută. 
Sint dovezi ale faptului că sarcinile 
de plan sint realiste, judicios funda
mentate, că în economie s-a întărit 
disciplina de plan și contractuală. In
tre unitățile care pină la sfirșitul lu
nii martie și-au onorat toate obliga
țiile contractuale pot fi amintite 
Uzina de fibre sintetice Iași, uzinele 
..Electronica" și „Electroaparataj" din 
Capitala, unitățile din cadrul fostei 
Centrale industriale de metale ne
feroase și rare din Baia Mare, uzina 
..Rulmentul" din Brașov, întreprin
derea de produse refractar» din Alba 
Iulia.

Din păcate, însă nu in toate unită
țile din economie aprovizionarea 
tehnlco-materială a decurs In con
formitate cu prevederile din balan
țele materiale și din contracte. Să ne 
oprim pe scurt asupra factorilor care 
au determinat nerealizarea, in pe
rioada la care ne referim, a unor 
produse importante. Reține atenția 
faptul că principala cauză a nereali- 
zării integrale a contractelor econo
mice rezidă in neindeplinirea sarci
nilor de plan in condițiile și in struc- 

. tura sortimentală prevăzute. O ana
liză efectuată la un număr de 33 de 
produse importante arată că nereali- 
zările de plan se datoresc, in propor
ție de 52 la sută, neajunsurilor In 
cooperarea interuzinală, iar 35 la sută 
defecțiunilor tehnice in funcționarea 
unor utilaje și instalații. In ce pri
vește apariția unor defecțiuni tehni-

ce, aceasta este reluată ca un lait
motiv și de unii furnizori restanțieri. 
Nu de cauze obiective este vorba, ci 
de neajunsuri organizatorice proprii 
întreprinderilor in care utilajele s-au 
oprit datorită unor avarii, lipsei de 
grijă față de gospodărirea, întreține
rea și repararea fondurilor fixe pro
ductive. Cu toate acestea, conducăto
rii întreprinderilor in cauză, cind sint 
întrebați asupra cauzelor neîndepli- 
nirii planului la unele produse și ale 
nelivrării acestora la termen, pre
zintă defecțiunile in funcționarea u- 
tilajelor ca o cauză obiectivă, de care 
nu ar fi răspunzători.

Gradul mare de interdependență a 
producției unităților din economie a 
făcut ca nerealizarea planului la a- 
numite produse importante să deter
mine uneori dereglări „in lanț" foar
te complexe. De pildă, un control

efectuat de organele de specialitate 
din cadrul Ministerului Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe, în 
cursul trimestrului I a.c., la uzina de 
țevi „Republica" din Capitală a sta
bilit că, datorită nelivrării integrale a 
cantităților contractate de țevi, in 32 
unități efectele negative s-au ampli
ficat, ducind la nerealizarea anumi
tor utilaje de către beneficiari și, 
de aici, la repercusiuni asupra pune
rii in funcțiune a unor noi capaci
tăți, a căror producție a fost luată 
in calculul resurselor materiale ale 
economiei pe acest an. Făcindu-se 
o verificare asemănătoare și la Uzina 
de piese auto din Sibiu s-au găsit 
neonorate peste 50 la sută din con-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, la 16 aprilie, dele
gația Partidului Comunist din Srl 
Lanka, condusă de H.G.S. Ratnawee- 
ra, membru al Biroului Politic, ad
junct al secretarului general, redac- 
tor-șef al ziarului „Attha", care face 
o vizită de prietenie in țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R. La intilni- 
re au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Stefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., si 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a procedat 
un schimb de informații și de 
deri privind activitatea și preocupă
rile celor două partide, dezvoltarea 
In continuare a relațiilor dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist dim Srl Lanka, dintre Re
publica Socialistă România și Re-

șef

la 
ve-

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Succese demne
de laudă in întrecerea

socialistă

publica Sri Lanka, precum și in le
gătură cu unele probleme ale situa
ției internaționale actuale, ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

In cursul convorbirii s-a expri
mat satisfacția comună pentru rela
țiile statornicite intre P.C.R. și P.C. 
din Sri Lanka, dintre România și 
Republica Sri Lanka și s-a reafirmat 
dorința celor două partide de a ex
tinde și diversifica, pe mai departe, 
informarea reciprocă, schimbul de 
vederi și de experiență, in folosul 
celor două țâri și popoare, al adinci- 
rii colaborării și solidarității dintre 
ele, in interesul intăririi unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Totodată, s-a eviden
țiat însemnătatea extinderii raportu
rilor Partidului Comunist Român cu 
partidul comunist și cu celelalte 
partide progresiste din Srl Lanka, 
pentru asigurarea unei colaborări 
mai active și a unei cunoașteri mai 
bune intre cele două popoare.

In cadrul discuțiilor s-a subliniat 
importanța deosebită a amplificării 
relațiilor politice, economice, tehnice 
și culturale dintre Republica Socia
listă România și Republica Sri Lan
ka. care să ducă la o conlucrare mai 
puternică între cele două popoare 
prietene. A fost relevată necesitatea 
explorării căilor pentru dezvoltarea 
cooperării economice dintre cele

două țări, a identificării domeniilor 
concrete de conlucrare, pe baza inte
resului și avantajului reciproc, In 
funcție de posibilitățile existente In 
fiecare din cele două țări.

In deplin consens, cele două 
partide consideră necesar să se ac
ționeze pentru așezarea relațiilor 
dintre state pe baze noi, pe egalita
tea deplină in drepturi, pe res
pectarea principiilor independen
ței și suveranității naționale, ale 
neamestecului in treburile interne 
șl care să permită fiecărui po
por, fiecărei națiuni să se dez
volte corespunzător intereselor sale 
legitime, să-și organizeze in mod 
independent propria viață.

Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist din Sri Lanka au 
exprimat hotărîrea lor de a milita 
activ pentru întărirea unității țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, pentru triumful 
cauzei păcii, libertății, democrației 
și socialismului, împotriva imperia
lismului, colonialismului șl neoco- 
lonialismului.

Convorbirea «-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească. In spi
ritul legăturilor de prietenie, solida
ritate și colaborarea satornicite intre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Sri Lanka.Tovarășul Nicolae Ceaușescua primit personalitățiale vieții științifice din Chile

Un nou record la exca- 
vări în subteran s-a înre
gistrat pe șantierul de la 
LotfU. H a ^ost realizat de echi

pele de mineri din lotul condus de In
ginerul Ștefan Capdebo, care au reu
șit să înainteze pe galefia Luncavăț- 
Bistricioara 240 metri intr-o singură 
lună. De altfel, primul trimestru al 
acestui an a însemnat, la capitolul 
volumului de lucrări executate in 
subteran, perioada celor mai mari 
realizări obținute de Grupul de șan
tiere de la Lotru. In răstimpul pri
melor trei luni ale anului, minerii 
de aici au forat galerii a căror lun
gime însumează aproape 10 km.

Cele mai înalte cote de 
producție au *ost realizate 
curind la instalația de cauciuc sinte
tic din Borzești, realizindu-se peste 
plan, in fiecare zi din această 
lună, cite 5—6 tone. Cu rezul
tate asemănătoare se lucrează și 
la instalațiile uzinei de petrol și 
uzinei chimice. De la începutul 
anului și pînă acum colectivul com
binatului petrochimic de pe Valea 
Trotușului a realizat suplimentar o 
producție-marfă in valoare de peste 
45 milioane lei.

Cu 15 zile în avans. Flla*
toarele din Slobozia raportează

două succese remarcabile în În
trecerea socialistă : atingerea para
metrilor proiectați la toate mașinile 
și realizarea sarcinilor de plan pe 
4 luni cu 15 zile mai devreme. Din 
cele 38,4 tone fire de bumbac, obți
nute peste plan in acest interval, se 
pot fabrica 159 000 mp țesături.

Minerii de la Leșu Ursu
lui confirmă renumele dobindit prin 
hărnicia lor. O știre recentă anun
ță că In prima decadă a lunii 
aprilie ei au extras cu 2 000 tone 
minereu mai mult decit in pri
ma parte a lunii martie. Succe
sul Înregistrat are la bază un com
plex de măsuri tehnioo-organizatori- 
ce. Bunăoară, in activitatea de extrac
ție fiecare secție produce un anumit 
sortiment de minereu — măsură ce 
asigură desfășurarea ritmică a lucră
rilor în subteran și o asistență teh
nică competentă, în funcție de con
dițiile de zăcămint

La export, peste preve
deri. Unitățile economice din județul 
Caraș-Severin și-au făcut din Înde
plinirea exemplară a obligațiilor con
tractuale la export o sarcină de 
onoare. Ca urmare, pe ansamblul 
județului, sarcinile de export au 
fost depășite cu 3.2 la sută.

DE CE VIN SUTE DE SCRISORI
PE ADRESA MAISTRULUI ?

„Poșta ! A sosit posta !•
Femeia luă plicul. Tre

sări. Nu cunoștea scrisul. 
Cu o mișcare scurtă des
chise... Pe măsură ce ci
tea. timplele li zvlcneau

tot mai puternic. Apoi, cu 
un calm pe care numai 
mamele 11 pot avea in 
momente de adincă supă
rare, scrise următorul 
răspuns :

„Stimate tovarășe maistru,
Noi, părinții lui I.A., din eomuna P., județul 

Bacău, am primit scrisoarea dv„ prin care ne ară- 
tați că fiul nostru nu are o comportare tocmai 
frumoasă pe acolo. Chiar acum li vom scrie și-l 
vom mustra aspru, iar in curind vom veni la 
Brașov să vedem care este situația. Pină atunci 
insă vă rugăm din tot sufletul să fiți părinte și 
la copilul nostru și să faceți educație cu el. Nu
mai de hrană să nu-l lipsiți, incolo puneți-l să 
facă treabă, să învețe, pentru că știm că acolo 
nu-l povățuiți de rău. El este incă mic (n.n. — 15 
ani), nu-și dă bine searnp ce face, crede câ tot 
ce zboară se mănincă. Cit a fost Jingă noi l-am 
învățat cum să se poarte, dar acum este departe 
și ne doare inima cind ne gindim că ar putea să 
•e aleagă rău păcat de el. In satul acesta de unde 
a plecat, feciorul nostru a crescut intre oameni, 
și noi am vrea să ajungă șl eL Vă rugăm să ne 
mai scrieți...".

.„Uzina „Tractorul" Bra
șov. Secția forjă. Căldură 
apăsătoa're. Limbi de for 
se ivesc la gurile cuptoa- 

v _ _ _

relor. Cu clești mai lungi 
decit brațele, oamenii a- 
pucă bucățile de metal 
incandescent și le aruncă

pe mesele ciocanelor de 
matrițat La citeva utilaje 
lucrează numai tineri.

— Sint ucenici la locul 
de muncă, mă lămurește 
reglorul Ion Boțea, se
cretarul organizației de 
partid. Au venit de prin 
toate colțurile țării ca să 
se califice.

Fac cunoștință cu doi 
dintre el : Jan Hue (16 
ani) și Ioan Gabor (17 ani 
și jumătate).

— Este greu ?
— La Început a fost. 

Acum ne-am obișnuit.
Se aoronie și inginerul 

Mihai Mălăcea. șeful sec
ției.

— Ucenicii sint averea 
noastră, ne spune dinsul 
Nu numai că lucrează 
efectiv In producție (cite 
8 ore. in 2 schimburi) 
dar. practic. nu există 
Intervenție la care să nu 
ia parte și e!. De pildă, 
nu mai departe decit a- 
cum citeva zile. Luase 
foc uleiul la un cuptor. 
Situație critică. Ucenicii 
au sărit primii.

— în ce privește prac-

Unde mătasea

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni după-amiază, pe prof. Miguel 
Campo, rectorul Universității Nor
dului, și prof Hugo Moreno, directo
rul Institutului regional de cercetări 
științifice și tehnologice din Anto
fagasta, care’ fac o vizită in țara 
noastră în cadrul înțelegerii de co
laborare dintre acest centru universi
tar chilian și institutele politehnic 
și petrol, gaze și geologie din țara 
noastră.

Oaspeții au fost însoțiți de Julio 
Riethmuller, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Chile la 
București.

La întrevedere a participat tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul educației și invățămîntului.

Oaspeții au transmis președintelui 
Consiliului de Stat un salut cordial 
din partea populației și a minerilor 
din nordul țării, a președintelui 
Salvador Allende, care așteaptă cu 
multă plăcere vizita in Chile a to
varășului Nicolae Ceaușescu ; ei au 
adresat șefului statului român ru
gămintea de a vizita, cu prilejul că
lătoriei in Chile, regiunea minieră 
și universitatea din Antofagasta.

Profesorii Miguel Campo și Hugo 
Moreno au subliniat bunele rezultate 

colaborării româno-chiliene in

domeniile lnvâțămlntulul superior și 
cercetării tehnico-științifice, mulțu
mind pentru sprijinul primit in a- 
ceastă direcție din partea României, 
îndeosebi in pregătirea cadrelor și 
punerea la punct a unor procedee 
de exploatare și valorificare superi
oară a cuprului.

Mulțumind pentru invitația de a 
vizita partea de nord a Republicii 
Chile, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat un cald salut poporului 
chilian, minerilor, tuturor locuitori
lor, activiștilor politici și sindicali, 
precum și cadrelor didactice 
și studenților. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, totodată, șe
fului statului chilian cele mai bune 
urări, poporului chilian succese tot 
mai mari pe calea socialismului, o 
dată cu asigurarea că așteaptă cu 
multă plăcere intilnlrea cu pre
ședintele Salvador Allende pe pă- 
mlntul acestei țări.

în cadrul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre România și Chile, in 
toate domeniile, precum și a legă
turilor dintre Partidul Comunist Ro
mân, Partidul Socialist și Partidul 
Comunist din Chile și s-a apreciat 
că există largi perspective pentru 
dezvoltarea acestor raporturi priete
nești.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

se naște din pasiune

Citiți pagina speciala

tica, completează tovară
șul Ion Bolea, am hotărî t 
să le Încredințam 
utilaje pe care să 
ze numai ei, sub 
marea maistrului 
ga. în felul acesta 
și meserie mai bine, dar 
sint și Îndrumați Îndea
proape cum să se poar
te. cum să-și organizeze 
timpul etc. Maistrul este, 
de fapt, tatăl lor.

— Cum adică... ?
— Cei mai multi dintre 

ei provin din mediul ru
ral. Virsta : 15—16 ani. 
Intrind intr-o mare uzi
nă. trăind intr-un mare 
oraș, ei trebuie să renun
țe, treptat, la vechile 
deorinderi și să-și însu
șească altele noi. munci
torești. urbane. Or. aceas
tă ’ transformare nu-i u- 
șor de realizat, nu se pe
trece peste noante. Tre
buie să te apropii de

ci Leva 
lucre- 
indru- 
Mani- 
lnvață

Ion POPA

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Țesătoria de mătase 
„Victoria" din Iași. 
Hala mașinilor de țe
sut. Se muncește de 
zor.

— După cum vedeți, 
ne spune Inginerul 
Gheorghe Juncu, cele 
peste 500 de țesă
toare, fiecare lucrind 
la cite 4 și 6 și chiar 
8 războaie, iar in sec
ția de mașini hidrauli
ce la cite 12 războaie, 
sint antrenate intr-o 
vie Întrecere pentru a 
realiza zilnic pe fie
care război cel puțin 
2 metri țesături pes
te plan.

De la același inter
locutor am aflat că în
trecerea a pornit de la 
chemarea țesătoarei 
fruntașe Tereza Con
stantin. Acum alături 
de ea se află Maricica 
Vasluianu, Magdalena 
Băilolu, Maria Mi- 
cloș, Eugenia Blejuț, 
Elvira Botnărașu, Ma
ria Netcu, Doina Min- 
za și multe altele. 
Deviza întrecerii : cit 
mai buna organizare a 
muncii și folosirea din 
plin a celor 480 minu
te de lucru de către 
fiecare țăsătoare. Așa 
se explică Îndeplini
rea înainte de termen 
de către Întreprinde
rea ieșeană a planu
lui pe primul trimes
tru al anului și reali
zarea unei produc ii 
suplimentare pină In 
prezent de 100 000 mp 
țesături de mătase. 
Stimulate de obținerea 
acestui rezultat, texti- 
listele ieșene

luat un nou angaja
ment mobilizator : 
incă 100 000 mp țesătu
ri de mătase să mai 
producă peste preve
deri pină la Sfirșitul 
anului.

O producție spo
rită. dar și o pro
ducție de calitate ! A- 
cesta este cuvintul de 
ordine In fabrică. La 
respectarea lui ve
ghează controloarele 
de calitate. Cu pri
vire ageră, ele depis
tează orice defecțiune 
oriei t de mică. Atunci 
cind apare vreun 
nod, o ața sau a sca
mă se fac pe loc re- 
pansări, tăieri de fire, 
ștanțări, după care se 
stă de vorbă cu țesă
toarele care au greșit. 
Este șl acesta un mod 
de ridicare a califică
rii. La prima vedere, 
operațiile făcute de 
controloare par «îm
ple. Dar sint de mare 
importanță pentru ri
dicarea prestigiului 
fabricii. Pînă a- 
cum, munca acestor 
controloare de calita
te n^a fost deloc 
ușoară. Dar, după 
cum ne informează 
tehnicianul Mihai Tal- 
maciu, de la serviciul 
de organizare a pro
ducției șl a muncii, au 
fost luate măsuri de 
ergonomie aplicată, 
care ușurează mult 
munca fizică a con
troloarelor șl le ajută 
să verifice zilnic o 
producție mult mal 
mare ae țesături. în 
acest scop au fost re-

așezate rampele 
control Intr-un flux 
tehnologic adecvat, a- 
ceasta permițînd in
stalarea la fiecare 
mașină a cite unui 
scaun ergonomie, rea
lizat cu posibilități 
locale, după un pro
totip conceput de co
lectivul de specialiști 
de la serviciul O.M.P. 
Un sondaj făcut la 
cele 20 rampe de con
trol, Cărora li s-au 
aplicat pînă acum 
scaune ergonomice, 
relevă faptul că nici 
o controloare nu mai 
reclamă oboseală, iar 
producția de țesături 
controlată este cu 20 
la sută mal mare pe 
schimb.

Măsuri de ergono
mie aplicată s-au luat 
pînă in prezent și în 
atelierul de ajustaj. 
Mașinile de metrat 
dublat, mașinile de 
metrat rolat, mașinile 
de împachetat și amba
lat se reașează intr-o 
ordine mai producti
vă pe fluxul tehno
logic, eliminlndu-se 
manipulările inutile 
de cărucioare șl de 
materii prime sau fi
nite. în același spațiu 
de producție s-au clș- 
tigat locuri pentru 
încă două mașini de 
metrat, care pină a- 
cum stăteau nefolosi
te, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 
15—20 la «ută.
Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"

1010 începui de epocă noua,
10 a 01^3^^ cpnnnc în islorin piîîpici

Spre o nouă premieră industrială
Aceste mar! suprafețe albe din beton — operă a constructorilor din 
Sfintu-Gheorghe (județul Covasna) reprezintă încă unul dintre aco
perișurile sub care, nu peste multă vreme (in trimestrul patru al aces
tui an), se va adăposti un nou imperiu al muncii industriale : fabrica 
de apanataj auto care-i va spori orașului forța economică si va aduce 
un plus substanțial In dezvoltarea industriei de automobile, autoca
mioane și tractoare din România. Se fac, după cum se vede In foto
grafia noastră, ultimele finisaje la acoperișul halei principale de 

producție Foto : E. Djchlseanu
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Bin cele 38 județe ale tării
răspunsuri la trei întrebări

♦ Citi pomi fructiferi ați plantat 
pină aeam?

♦ Citi pomi veți mai planta în 
următoarele zile?

♦ Ce inițiativă s a remarcat in
, mod deosebit ? 

Continuăm seria răspunsurilor a căror publicare 
• Început din numărul 9 480 *1 ilarului nostru.

COVASNA
• 35 000
• Acțiunea s-a încheiat
• In locnlitMUe Județului l-a oriinltat „Sâptâ- 

mina sădirii pi Îngrijirii pomilor*. In cadrul căreia a-»u 
evidențiat locuitorii comunelor Bătanl și Cernat. care 
au plantat pentru fiecare locuitor al comunei un pom.

CONSTANȚA
• 102 000
• Acțiunea s-a încheiat
a O InițiallvA mal veche, reanimați tn aceaatl 

primăvară, a declanșat o amplă acțiune de extindere 
a plantațiilor de piersici, ca specie pomicolă repre
zentativă pentru Dobrogca. Numai la Tuzla au 
fost plantate 120 ha cu piersic.

DÎMBOVIȚA
• 59 000 pomi, din care 6 000 nuci.
• 4 400
• Inițiativa „Fiecare ipaspodlrie — o ocradă. tie- 

care comună — o livadă* se bucură de un larg ecou 
In comunele județului. La reușita ei și-au adus con
tribuția și specialiștii Stațiunii experimentale Voineștl.

D0U
• 33 700
• Acțiunea s-a încheiat
® La C.A.P. Terpezita. pe un teren In panta ne- 

productiv, cu o suprafață de 30 de hectare, sudus ero
ziunii, s-au plantat pină acum 2 800 de nuci. Acțiu
nea continuă. Inițiatoarea : inginera Marla Donea.

GALAȚI
• 87 308
• 1 400 nud
® Urmârindu-ae ca flecare palmă de pămlnt să 

fie bine folosită, in ogrăzile multor C.A.P., ca cele din 
Cavadinești. Berești-Meria si altele, au fost plantați 

, pruni, meri, caiși etc.

GORJ
® 72 000
• 16 500
© „Orașul nostru — mlndria noastră" — așa ee 

Intitulează inițiativa elevilor din Novaci, care s-au 
angajat să întrețină permanent 5 hectare pomi fruc
tiferi și să amenajeze o pepinieră cu 2 000 de nuci

HARGHITA
• 33 000
• 6 000
• In orașul Cristuru-Secuiesc se desfășoară ac

țiuni de plantare a pomilor in toate cartierele.

HUNEDOARA
• 78 000
• 10 000 nuci
O In intreg județul B-a luat inițiativa ca tn fie

care gospodărie individuală să se planteze cel puțin 
5 pomi. Pină acum, s-au plantat de către cetățeni, In 
gospodăriile individuale, 53 000 pomi.

Din totalul de 150 ha planificate a se planta' cu 
pomi In județ, 100 ha s-au plantat cu nuci.

IALOMIȚA
• 32 000
• 3 000
© Tinerii din comuna Grivița și pionierii din Măr- 

culestl au lansat chemarea către toate comitetele co
munale U.T.C. și organizațiile de pionieri din județul 
Ialomița de a participa cu toții La acțiunea ..Decada 
plantării și îngrijirii pomilor".

IAȘI
• 57 000
• 13 000
• La cooperativa agricolă Tg. Frumos s-a plantat 

o livadă in masiv de vLșinL Livada este Încon
jurată, ca un briu. de 500 nuci. Un cuvint de Jjiudă 
pentru studenții ieșeni, care au plantat 25 000 pomi.

ILFOV
• 120 000
• Acțiunea s-a încheiat.

Activitatea din comunele Gruiu, Hotarele, Bo- 
linlin Vale, Ogrezeni, care au o bună experiență in 
pomicultură.

MARAMUREȘ
• 112 000
• 10 000
• Pentru extinderea Livezilor în gospodăriile 

populației din oomunde cu tradiție in pomicultură, au 
fost organizate demonstrații practice Însoțite de con
sultații tehnice.

MEHEDINȚI
• 91 300
• Pînă la 1 Mal s-ar mal putea plan

ta circa 18 000 pomi, dar nu există 
material săditor.

© „Plantează un pom. dar ocupft-te li de Îngriji
rea lui" — inițiativă de masă In care slnt mobilizați 
toți locuitorii orașelor șl satelor din 1udet-

In zilele următoare

Temperaturi scăzute
în unele zone ale tării

• Ieri noapte, valori sub zero grade in nord-vestul țării • Pe alocuri 
a nins abundent • in cea mai mare parte a țării temperatura din sol 

este propice insămințării porumbuluiMĂSURI NECESARE ÎN ACESTE CONDIȚII
în ultimele zile, temperatura 

• scăzut simțitor in toată țara. 
In județele din vest — Timiș, 
Arad, Bihor, Satu-Mare — In 
cursul nopților a căzut brumă. 
Cu toate măsurile luate pentru 
protejarea grădinilor de legume, 
a solariilor și a livezilor au fost 
Înregistrate unele pagube. Ast
fel, in județele Timiș și Arad 
scăderile de temperatură au fost 
însoțite de vint puternic, care a 
descoperit multe solarii.

Duminică, in vestul și sudul 
Transilvaniei, in sud-estul Cri- 
șanei, sudul Banatului, ploile 
s-au transformat in lapoviță și 
ninsoare. De asemenea, precipi
tații izolate sub formă de nin
soare au fost și in zona subcar
patică a Olteniei și Munteniei. 
La munte a nins. De la altitudi
nea de 1 000 de metri stratul de 
zăpadă măsoară între 8 cm șt 2 
metri. în noaptea de duminică 
spre luni, in vestul și nord-ves
tul țării s-au înregistrat tempe
raturi sub zero grade : Sighetul 
Marmației — minus un grad, 
Satu-Mare — zero grade. Insti
tutul de meteorologie și hi
drologie apreciază că și în 
următoarele două nopți este po
sibil ca in Banat, Crișana. Mara
mureș, centrul Transilvaniei și 
nordul Moldovei temperaturile 
să scadă sub zero grade. După 
aceea, vremea se va încălzi din 
nou. Specialiștii și oamenii mun
cii din agricultură trebuie să ia 
măsuri care să prevină și să 
combată efectele scăderilor de 
temperatură. Ce s-a întreprins 
și ce trebuie să se facă. în con
tinuare, in această direcție ?

me. Peste zl vor trebui refăcute 
rezervele de materiale, cărora 
noaptea să li se dea foc. Prin 
acțiuni hotărite, efectul negativ 
al scăderilor de temperatură 
poate fi înlăturat, salvindu-se 
astfel viitoarea recoltă de fructe.

IN LEGUMICULTURA. !n 
județele Timiș și Arad, scăde
rea de temperatură a fost înso
țită și de vinturi puternice care 
au afectat cel mai mult solariile. 
în flecare din aceste județe au 
fost descoperite de vint cite 110 
hectare de solarii. Au fost luate 
măsuri pentru acoperirea lor 
imediată. De asemenea, In jurul 
solariilor s-a făcut foc pentru a 
se preveni distrugerea răsadu
rilor prin îngheț. La Nădlac, ju
dețul Arad, din 10 hectare, au 
și fost acoperite 4 hectare și se 
lucrează intens și la Șei- 
tin, Slntana și Ineu, unde 
au fost descoperite cele mai 
mari suprafețe de solarii. în 
județul Arad există suficient 
răsad de roșii pentru a se asi
gura replantarea solariilor. Toc
mai In această perioadă, unele 
sere Înmulți tor șl sere de pro
ducție din județul Arad au ră
mas fără căldură, deoarece în
treprinderea pentru livrarea 
produselor petroliere nu a li
vrat combustibilul necesar con
form repartițiilor. Această pro
blemă trebuie rezolvată de ur
gență. întrucit temperatura con
tinuă să se mențină scăzută 
este necesar ca. in continua
re, să fie luate măsuri de con
solidare a solariilor. Astfel, s-a

avansată. în zonele unde s-au 
semnalat temperaturi scăzute 
trebuie să se efectueze sec
ționări ale ochilor pentru a 
se vedea cum au rezistat fri
gului și in funcție de aceasta 
să se facă lucrări de intreținere.

LA CULTURILE DE CÎMP. 
Precipitațiile au avut un efect 
pozitiv asupra culturilor de pri
măvară, ameliorind umiditatea 
solului tn patul germinativ și fa- 
vorizind procesele de germina
re șl răsărire, de dezvoltare a 
celorlalte culturi aflate in ve
getație. Scăderea temperaturii 
nu a dăunat culturilor insă- 
mînțate in această primăvară. 
Numeroși specialiști și-au pus 
Întrebarea dacă în aceste con
diții trebuie să continue semă
natul porumbului. Răspunsul 
cercetătorilor din stațiunile ex
perimentale și specialiștilor din 
minister e clar : în majoritatea 
județelor, semănatul porumbu
lui poate continua cu condiția 
ca în sol să se fi realizat tem
peratura optimă. în majoritatea 
județelor temperatura solului 
la adincimea de îngropare 
a seminței se menține la 
8—10 grade, chiar dacă la 
suprafață s-a înregistrat zero 
grade. în zilele următoare, pină 
cind vremea se va încălzi din 
nou. sămința se va umecta si 
apoi, cind va avea căldura ne
cesară, va încolți. în aceste zile 
trebuie să continue cu toate 
forțele lucrările de pregătire a

terenului. La sfirșitul săotămlnii 
trecute mai erau de executat 
arături pe 63 000 heotarc in în
treprinderile agricole de stat și 
pe 362 700 hectare in coopera
tivele agricole. Munca trebuie 
astfel organizată incit arăturile, 
cit și celelalte lucrări de pre
gătire a terenului să se facă In 
asa fel incit imediat să se 
poală trece la semănatul po
rumbului. Timpul optim afectat 
semănatului se scurtează. Tre
buie luate măsuri ca peste tot 
să se realizeze si să se depă
șească viteza zilnică de lucru, 
astfel ca înitlrzierile să fie re
cuperate în timpul cel mai 
scurt.

IN ATENȚIA ORGANELOR 
JUDEȚENE DE PARTID ȘI 
DE STAT. Valul de frig 
care a cuprins vestul țării 
6e propagă spre centrul Tran
silvaniei și nordul Moldovei. 
S-ar putea ca și alte zone să 
fie afectate de scăderile de tem
peratură. De aceea, este nece
sar ca organele județene de 
partid, de stat și agricole să 
organizeze acțiuni de prevenire 
a pagubelor. Ministerul Agri
culturii a recomandat ca spe
cialiștii și conducerile unități
lor agricole de stat și coopera
tiste să facă în continuare de 
serviciu, prin rotație. în flecare 
noapte și să răspundă de rea
lizarea în bune condiții a mă
surilor de protecție a culturi
lor.

APROVIZIONAREA
TEHNICO-MATERIALĂ

(Urmare din pag. I)

trade. Este adevărat că valoarea 
produselor nelivrate nu afecta prea 
mult indicatorul producției globale 
al uzinei slblene, dar beneficiarii a- 
cesteia au Intimplnat mari greutăți 
din pricina ncprimiril produselor 
respective.

Viața demonstrează cit de dăună
toare este pentru economie optica 
unor conducători de întreprinderi do 
a trata problema Îndeplinirii con- 
tradelor economice numai prin pris
ma intereselor prbprli ale unități
lor respective. Bunăoară, analiza li
vrărilor de piese turnate și forjate, 
în unitățile fostei Centrale Indus
triale de autocamioane și tractoare 
din Brașov, a relevat tendința de a 
se produce mai ales piese mari, cu 
tonaj și valori ridicate, neglijindu-se 
reperele mici, mai complicate, de 
care au insă nevoie un număr mare 
de beneficiari. Fapt este că. datorită 
acestei practici, au avut de suferit 
chiar unități din cadrul aceleiași 
centrale care, în unele situații, nu 
au putut să-șl îndeplinească obliga
ția de a livra o serie de subansam- 
ble chiar producătorilor de piese 
turnate și brut forjate. Reiese deci 
cu claritate că nu este suficient să 
se îndeplinească planul numai glo
bal, în orice condiții, cl este necesar 
să se realizeze fizic produsele, In 
conformitate cu structura sortimen
tală planificată a producției șl pre
văzută In contractele economice.

Alteori, se justifică neonorarea 
unor contracte economice prin aceea 
că realizarea anumitor produse de
pășește capacitatea productivă a în
treprinderii. Așa justifică, de pildă, 
întreprinderea metalurgică din Aiud 
nelivrarea a 292 tone de construcții 
metalice cătr-e T.C.M.M. Galați și a 
164 tone utilaje siderurgice către 
Combinatul siderurgic din Hunedoa
ra, uzina „Carbochim" din Cluj, 
Uzina de sirmă și produse din sir- 
mă din Buzău și „Laminorul" din 
Brăila. La fel procedează și uzina 
de utilaj chimic „Grivița Roșie" din 
Capitală cind „se scuză" față de unii 
beneficiari ai săi. O asemenea poziție 
dă naștere, in mod firesc, la o în
trebare : atunci cind s-au stabilit 
sortimentele ce urmează a fi fabri
cate, cind s-au încheiat contractele 
respective, nu s-au analizat in pro
funzime. de către toți factorii răs
punzători, posibilitățile certe de rea
lizare a produselor ? Evident că, 
dacă fundamentarea deciziei fabri
cării unor produse nu a fost făcută 
cum trebuie, temeinic, nu este vorba 
decit de un neajuns de natură

«ublcctlvă, care impune tragerea la 
răspundere a celor vinovațl.

IN POMICULTURA. în zo
nele din vestul țării, unele spe
cii pomicole erau înaintate in 
vegetație. Piersicii, caișii, viși
nii și cireșii erau In floare, iar 
în unele locuri se și formaseră 
fructe. Specialiștii apreciază că 
și la temperaturi de minus 1,1 
grade, fructele formate rezistă. 
In unitățile agricole din județul 
Bihor, de exemplu, prin aprin
derea diferitelor materiale care 
au existat in livezi și produce
rea de fum s-a reușit să se men
țină o asemenea temperatură. 
Ca urmare, în cele 2 000 ha pier
sici și 500 ha caiși pierderile 
sint minime. Ministerul reco
mandă ca și in zilele următoare 
să se acționeze în direcția pre
venirii efectelor cauzate de bru-

recomandat ca unitățile agri
cole să asigure închiderea cit 
maî etanșă a solariilor, pentru 
a se evita pătrunderea aerului 
rece și formarea de cu rent i ce 
pot provoca dezvelirea lor si 
pierderea plantelor. în această 
perioadă, peste noapte, răsad
nițele să fie protejate crin a- 
coperirea lor cu rame, iar pen
tru evitarea alungiril răsaduri
lor. să se sisteze udatul. De 
asemenea, toate culturile de le
gume din ci mp trebuie să fie 
protejate prin fumigații.

IN VII. De la centrala viei și 
vinului am fost informați că 
starea viilor este bună. Chiar 
și în zonele din vestul tării nu 
s-au anunțat pierderi. La ora 
actuală vegetația nu este prea

După cum se vede în fotografie, la ferma nr. 4 a I.A.S. Lehliu, județul. Ialomița, munca în cîmp este 
bine organizată. Imediat după nivelarea și pregătirea terenului se seamănă porumbul

Deși in ultima vreme s-au luat 
măsuri deosebite pentru accelerarea 
circulației produselor de la produ
cători la beneficiari, se lntllnesc to
tuși nu puține situații In care expe
dierea și transportul unor produse 
devin adesea mal anevoioase decit 
însăși fabricarea lor. Fabrica de fi
bre artificiala „Vlscoza" din Lupcnl 
justifică nelivrarea la termen a unor 
cantități de fire de vlscoză către fa
brica „Drum Nou" din Oradea și 
Țesători» de mătase din Sighișoara, 
prin aceea că expedierea produselor 
se face prin coletărle pe calea fe
rată — la care există o programare 
a transportului ce nu coincide cu 
datele prevăzute În contract. La fel 
stau lucrurile șl cu produsele care 
sint livrate de această fabrică in can
tități vagonabile. Dar este oare aceas
ta o cauză obiectivă a neajunsurilor 
In livrarea unor produse ? Nu se 
poate realiza o bună corelare Intre 
furnizor, beneficiar și organizația de 
transport ? Fără îndoială că da, insă 
aceasta presupune mai multă pre
ocupare. In special din partea pro
ducătorului, pentru organizarea co
respunzătoare a activității de ex
pediere a mărfurilor.

După cum se vede, marea majori
tate a problemelor pe care le ridică 
desfășurarea activității de aprovizio
nare tehnico-materială pot și trebuie 
să fie rezolvate de unitățile econo
mice înseși. Din moment ce prin ba
lanțe se asigură resursele materia
le necesare, nimeni altcineva deciV 
Întreprinderile și centralele nu poartă 
răspunderea pentru efectuarea livră
rilor in cantitățile și sortimentele 
planificate și contractate. Pentru pe
rioada care urmează sint create con
dițiile materiale în vederea realiză
rii producției planificate, onorării 
exemplare a contractelor economi
ce. A fost creat un sistem de so
luționare operativă a tuturor proble
melor de aprovizionare ce depăseso 
competențele unităților, sub coordo
narea directă a Ministerului Aprovi
zionării Tehnioo-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe. Esențial este însă modul în 
care fiecare întreprindere si centra
lă acționează concret, practic, pen
tru îndeplinirea obligațiilor contrac
tuale la termenele prevăzute.

Se cuvine reamintit că la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 23 februarie — 2 
martie a.c. s-a stabilit In mod ex
pres sarcina comitetelor de partid 
județene, municipale șl orășenești, a 
organizațiilor de partid din unitățile 
economice de a controla cu si mai 
multă exigență cum se acționează 
pentru realizarea ritmică a produc
ției, pentru respectarea cu strictețe a 
prevederilor contractelor de aprovi
zionare șl desfacere, pentru îndepli
nirea integrală a obligațiilor ce revin 
unităților în cadrul programelor de 
cooperare cu alte întreprinderi. Este 
necesar ca această sarcină de partid 
să fie Îndeplinită mal ferm, cu de
plină răspundere, în asa fel Incit 
mecanismul aprovizionării tehnico- 
materiale și al cooperării lnteruzina- 
le să funcționeze în bune condiții, 
iar planul să fie realizat ritmic, 
la toate produsele și sortimentele in
dustriale. IN SISTEMUL ECONO
MIEI NOASTRE PLANIFICATE, 
RESPECTAREA PREVEDERILOR 
PLANULUI, A ANGAJAMENTELOR 
CONTRACTUALE ESTE O OBLIGA
ȚIE DEFINITA PRIN LEGE SI, CA 
ATARE, INDISCUTABILA, IREDUC
TIBILA, IN AFARA ORICĂREI 
IDEI DE AMINARE SAU ESCA
MOTARE.

Zicala „unde-i apă. e și pește" 
pierde, pe alocuri, incet-incet din a- 
devărul pe care il exprima altădată. 
Cauzele sint multe și intre ele se 
poate număra, fără a greși cituși 
de puțin, și lipsa de preocupare pen
tru dezvoltarea pisciculturii dove
dită in ultimii ani de cel care au 
in gospodărire iazurile și bălțile a- 
menaiate In bună parte numai in 
acest scop. Deși, trebuie recunoscut 
din capul locului, pentru o piscicul
tura organizată nu-i nevoie doar de 
apă și unelte de pescuit, cum mai 
cred unii, totuși nu putem subscrie 
nici la practica unor cadre din acest 
sector care inccarcă să-și justifice 
linsa de răspundere in fel si chip. 
Știm cu toții că in ultimii ani in 
lunca Dunării, altădată una din 
principalele surse de aprovizionare 
cu pește, au fost redate circuitului 
agricol sute de mii de hectare de 
teren, că in nenumărate rinduri con
ducerea de partid a insistat ca orga
nele centrale de specialitate, consi
liile populare, cooperativele agricole 
6ă amenajeze iazuri și bălți De tere
nurile din lunci si văl. care nu pot 
fi folosite In alte scopuri, pentru a 
satisface cerințele pieței cu ace3t 
produs. Cu pește, care, prin tradiție, 
este un aliment specific mai ales lo
cuitorilor din zonele de cimDie ale 
țării, cu peste, care nu cere să fie 
nici... țesălat, nici prășit si nici 
tuns.

Cu toate acestea și In județul Te
leorman. zonă cu tradiție In pisci
cultura. in piețele orașelor, ca să 
nu mai vorbim de magazinele să
tești. pestele proaspăt e un produs 
rar, poate chiar mai rar decit lăn
țișorul de matcă. Cauzele acestei 
stări de lucruri nu trebuie, desigur, 
căutate In altă parte decit tot in ju
deț. De aceea, vom face mai intli 
citeva precizări, .pentru a avea o 
imagine de ansamblu a bazei de pro
ducție piscicole de care dispune 1u- 
dețul Teleorman si asupra produc
țiilor obținute anul trecut.

Suprafața de luciu de ană. potrivit 
datelor culese de noi, este de 3 334 
hectare. Din acestea, 1 090 ha apar- 

• țin întreprinderii piscicole Zimni- 
cea din cadrul Centralei peștelui 
București, alcătuind o modernă cres
cătorie si o bază de producție pen
tru puiet situate Intr-o zonă mai 
Joasă din fosta baltă Suhaia : 870 ha. 
adică 51 de iazuri și bălti, se află 
In gospodărirea secției piscicole a 
unei Întreprinderi ludetene de In
dustrie locală care dispune si ea de 
bază proprie, pe o suprafață de 117 
ha, bine amenajată și dotată, pen
tru producția de puiet : 1 309 ha, 
lntr-un număr de 107 acumulări, a- 
partin cooperativelor de producție si 
65 ha asociației pescarilor sportivi.

Ce cantitati de peste pentru con
sum au fost livrate anul trecut dc 
pe cele 3 297 ha luciu de apă ? (Aso
ciația pescarilor, firește, nu a avut 
plan, cit despre oeste in bălti, să 
spună alții, nu pescarii). întreprin
derea piscicolă Zimnicea nu si-a o- 
norat sarcinile de plan decit in pro
porție de 60 la sută, răminind da
toare cu 467 tone. La fel. cealaltă 
unitate specializată In piscicultura, 
fată de un plan de 510 tone, a li
vrat pieței doar 146,5 tone. La rln- 
dul lor. cooperativele agricole n-au

pescuit de pe cele 1 309 ha decit 
118 tone pește, adică nici 100 kg la 
hectar de luciu de apă. Consemnind 
aici faptul că pe întreaga suprafață 
de luciu de apă s-a obținut o pro
ducție medie de pește la hectar sub 
200 kg, găsim cu cale să nu mai fa
cem nici un alt comentariu.

Cum este privită această situație 
de către factorii de răspundere din 
județ ? Cum cred ei că poate fi îm
bunătățită activitatea pentru a spori 
producția de pește ? Ce Isi propun 
pentru a fl folosită mai bine actuala 
bază piscicolă, pentru extinderea ei ? 
Iată citeva întrebări la care am cău
tat răspuns in discuțiile consemnate 
mai jos.

Ing. Dumitru Mclcacă, directorul 
Piscicolei Zimnicea :

— întreprinderea și-ar fl putut

reștl. Numai astfel mai sperăm că 
vor repara ceea ce n-au făcut bine 
la actuala amenajare.

— Dv.. ca specialist și. după cite 
$tiu. și pasionat de piscicultura, ce 
credeți că ar mai trebui întreprins 
in acest domeniu in județ ?

— Cind ajungi să umbli cu sărut- 
mi na pe la unul și pe la altul după 
puiet, e greu să obții peste. De 
aceea. întii de toate, trebuie extinsă 
in continuare această producție. 
Cred, de asemenea, că pot fi ame
najate pentru o mare crescătorie de 
pește peste 1 000 ha in lunca rîului 
Vedea, in zona de vărsare în Dunăre, 
intre malul Gorganu și Bujoru. Lu
crările ar rezolva si regularizarea 
riului, care produce destule neca
zuri.

Deci, primul nostru interlocutor a-

totalizind 127 ha luciu apă, nu 
le-am fi populat, deoarece peste 80 
la sută din suprafața lor este in
vadată cu trestie și papură.

— Și ce propuneți-?
— Toate cele 18 iazuri să fie ce

date cooperativelor agricole și să 
preluăm de la ele altele — Răzu- 
iești, Izvoarele. Toporu. Buioreni — 
unele intercalate intre ale întreprin
derii noastre și care se pretează la 
o piscicultura intensivă...

Jlie Mirescu, președintele uniunii 
județene a cooperativelor agricole de 
producție :

— Se știe, au fost si indicații de 
la conducerea partidului ; cooperati
vele agricole și-au amenajat bălți 
și Lazuri, fiecare cum a putut, pen
tru a avea apă la irigarea grădi
nilor de legume. Digurile n-au re-

TELEORMANULUI PENTRU A SE REDRESA
realiza planul dacă. în toamnă, a- 
pele din viituri nu ne-ar fi Inundat 
crescătoria...

...Și dacă cele 15 echipe de pes
cari pe Dunăre ar fi predat la cher
hanale nu 47 tone de pește, cl cel 
puțin 100. ca să nu zic 150 de tone, 
cit aveau planificat.

Intr-adevăr, inundațiile din toam
nă au dijmuit serios crescătoria de 
la Suhaia. Cit privește pescuitul pe 
Dunăre, părerea noastră, deși nu 
sintem naivi, este că numai cine 
n-a stat vreodată pe malul girlei 
cu o trestie in mină, sau iarna la 
copcă, iși poate face iluzii că mer- 
gind la pescuit se va întoarce aca
să in mod sigur cu peste.

— Pentru acest an. precizează ing. 
D. M.. avem un plan mai mare. Cre
dem că il vom realiza. Avem 104 
tone puiet din producție proprie, dar 
nu-i suficient. Am mai primit re
partiție pentru 20 tone de la Piscicola 
Calafat și pentru 30 ton? de la Pisci
cola Cefa-Bihor.

— Deci nu aveți puiet suficient 
nici pentru întreprindere, necum 
să mai dati și altora din județ ?

— După cum se vede, asa e. Pen
tru a rezolva insă criza de puiet 
existentă in județ propun ca De cele 
aproape 200 ha din vecinătatea cres
cătoriei noastre, de pe care în ulti
mii ani nu s-a recoltat nici măcar 
trestie, să fie amenajată o bază de 
producție pentru puiet. Dacă se ac
ceptă o astfel de Idee ar fi bine ca 
cel care vor executa lucrările să fie 
tot constructorii de la TCIF 3 Bucu-

preciază câ prima și cea mai seri
oasă problemă este lipsa puiestului. 
Se înțelege că nu poți prfhde crapul 
cel mare dacă nu-1 ai pe cel mic.

Să urmărim însă In continuare și 
alte păreri.

Glieorghe Manolache. vicepreședin
te al consiliului popular Județean :

— Intr-adevăr, secția piscicolă de 
pe lingă întreprinderea județeană de 
morari t și panificație nu si-a rea
lizat planul la pestele pentru con
sum. Motivele ? în toamnă, tocmai 
pe vremea pescuitului, din cele 51 
de bălți, la 20 dintre ele apele au 
rupt barajele si s-au dus cu pește 
cu tot. De asemenea, din necesarul 
de furaje de 2 310 tone, întreprinde
rea n-a primit repartiție decit pentru 
1 400 tone. Or, un puiet de 30—40 gr 
introdus primăvara în baltă nu noa- 
te ajunge pînă toamna la 600—700 gr 
fără să fie furajat.
.— Secția piscicolă are In admi

nistrare 51 de bălti cu un luciu de 
apă de 370 ha. Anul trecut au fost 
populate cu puiet doar 27 iazuri, a- 
dică 414 ha luciu de apă. De ce ?

— Pentru câ deși avem o pepi
nieră proprie eu o sunrafală de 
117 ha, nu putem acoperi necesarul 
de puiet Anul acesta, oaza de pro
ducție a puietului va fi extinsă cu 
încă 50 ha. in zona Vităncst'-Mă- 
gura. iar pînă in 1975. la 207 ha 
ceea ce ne va permite să populăm 
circa 1 500 ha luciu apă. în 1972 
chiar dacă am fi avut puiet. 18 ia
zuri, de la Troianu. Nanov. Dideștl- 
Tecuci Sirbeni Câlinesti si altele

zistat întotdeauna, ne-au făcut ne
cazuri, numai în toamnă și In iar
nă rupindu-se 74 din 107. Dar vor 
fi reparate. Șl. cum spuneam, toa
te acumulările de apă din coopera
tivele agricole au fost făcute pen
tru irigații în sisteme locale, cam 
pentru 30 000 ha de grădină. Dar oa
menii ce și-au zis ? Dacă e ană in 
baltă, de ce n-ar fi și pește. Și fie
care cooperativă s-a descurcat cum 
a știut. De vreo patru ani încoace 
Insă nu l-am mai auzit pe vreun 
președinte să fi procurat puiet Re
partiții am mai avut, dar puiet de 
pește n-am primit

— Dar plan de livrare ?
— De la Ministerul Agriculturii, 

nu. Dar organelor comerciale loca
le le-au fost repartizate. pentru 
consum, de către Ministerul Co
merțului Interior, sute de tone de 
peste din producția cooperativelor a- 
gricole, (în paranteză fie spus, pen
tru anul 1972 direcția comercială ju
dețeană a primit repartiție de la Mi
nisterul Comerțului Interior să preia 
de La C.A.P. ^din județ 250 tone do 
pește. Și. bineînțeles, că nu a avut ce 
prelua, deoarece toate cele 118 tone de 
pește obținut in cooperative a fost 
vîndut prin chioșcuri. Pentru acest 
an. din totaled de 1 653 tone de pește 
repartizat iudetului de către același 
minister. 530 tone trebuie să fie pre
luate tot de Ia C.A.P. Or. acestea 
și-au propus să obțină. In 1973, nici 
mai mult, nici mal puțin decit... 63 
tone de pește).

— Există o propunere ca unele 
cooperative agricole să preia și alte
le să cedeze bălți și iazuri secției 
piscioole județene ?

— Da. să cedeze bălți bune și să 
Ie preia dc cele cu vegetație. In 
1970, cind a fost înființată respec
tiva întreprindere, citeva sute de 
hectare de luciu de apă ale coope
rativelor agricole au fost trecute in 
proprietatea consiliului popular ju
dețean. S-a revenit insă asupra a- 
celei măsuri, pentru că, lăsind la 
o parte cheltuielile făcute cu ame
najarea lor. in vara acelui an în 
multe locuri li s-a interzis coopera
tivelor să folosească apa din bălți 
pentru irigat

— Totuși, criza de pește de pe 
piață ne îndeamnă să vă reamintim ' • 
— subliniem că nu numai dumnea
voastră șl nu în primul rînd dum
neavoastră — că despre „problema" 
proprietății asupra bălților s-a mai 
bătut apa în piuă și s-a ajuns, cum 
era și firesc, la concluzia că lucrul 
cel mai important este nu cine le 
administrează, ci cum, ce soluții pre
conizați pentru a spori contribuția 
cooperativelor agricole la mai buna 
aprovizionare eu pește a populației ?

— Pentru acest an, dacă nu pri
mim puiet, nu ne putem angaja cu 
nimic. In schimb, am început ame
najarea unei baze de producție pen
tru puiet, de circa 15—20 ha, la coo
perativa agricolă Bragadiru. Situația 
actuală nu ne mulțumește cituși de 
puțin. Organele de partid, consiliul 
popular județean, uniunea coopera
tivelor agricole au intocmit si înain
tat Ministerului Agriculturii, încă 
din 1971, un studiu făcut împreună 
cu mai multi specialiști asupra dez
voltării pisciculturii in județ. S-a 
propus, pentru o mai unitară coor
donare a investițiilor făcute de stat, 
crearea unei întreprinderi piscicole 
care să gospodărească și să exploa
teze atit crescătoria de la Suhaia. cit 
și bălțile și iazurile consiliilor popu
lare, De asemenea, s-a propus în
ființarea unei întreprinderi piscicole 
intercooperatiste, precum și unele 
lucrări ce ar urma să ducă la lăr
girea bazei de producție in piscicul
tura județului. Dar nici pînă astăzi 
nu s-a primit răspuns.

Așadar, și în Teleorman, lipsă de 
puiet, lazuri nepopulatc, baraje 
rupte, mici șl mari neînțelegeri în
tre gospodarii bălților interioare. Si. 
bineînțeles, lipsa peștelui de dc 
piețele județului. Dacă la secția 
piscicolă a consiliului popular ju
dețean eforturile din ultimii 2 ani 
lasă să se întrevadă posibilitatea de 
a-și asigura o producție de puiet 
tot mai mare de la an la an. cre
dem că e timpul ca organele de 
partid județene, uniunea cooperati
velor agricole, organele centrale res
ponsabile să găsească o cale de ie
șire din actuala situație si pentru 
cooperativele agricole de producție. 
In ultimii ani insă singura preecu- 
pare pentru piscicultura in cele mai 
multe cooperative agricole a fost a- 
ceea de a pescui. Or. pentru aceas
ta nu e nevoie doar de apă și 
unelte.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii’
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Desfășurîndu-se pe fundalul mișcărilor revoluționare care au învolburat In 1848 
Întreaga Europă, revoluția burghezo-democratică din țările romăne a fost în mod 
hotăritor generată de factori Interni, avîndu-șl propriile ei cauze $i temeiuri, 
trăgindu-și izvoarele de sevă din realitățile țării, din problemele și necesitățile acute 
ale dezvoltării societății românești.

Așa cum se știe, spre mijlocul veacului trecut, torțele de producție au cunoscut o 
tot mai rapidă creștere ; s-a Înmulțit numărul atelierelor și al manufacturilor, a 
crescut producția de mărfuri, produsele agriculturii au fost și ele tot mai mult 
atrase In sfera schimbului. Dezvoltarea activității economice era Insă tot mai puter
nic afectată de'vechile rînduieli feudale. Astfel, privilegiile economice și fiscale ale 
boierilor, servitutile care-i legau pe țărani de moșii îngrădeau libertatea de acțiune a 
burgheziei pe târîm economic, lrlnau atit acumularea de capital, cit și procesul de 
lormare a muncitorilor salariațf.

Factorilor de ordin economic șl social, care stinjeneau progresul țărilor romăne, 
Ii se adăugau factori de ordin național. Așa cum se știe, Țara Românească și Mol
dova se aflau sub dominația imperiului otoman, iar Transilvania și Bucovina sub 
dominația Imperiului habsburgic. Concomitent cu jefuirea sistematică a bogățiilor ță
rilor române, stăpînirea străină se opunea realizării aspirațiilor poporului român spre 
independență, unitate națională și Integritate teritorială, spre făurirea statului națio
nal unitar.

In aceste condiții, revoluția se impunea ca o necesitate obiectivă șl o cerință strin
gentă. Este ceea ce demonstrează convingător documentele vremii.

Suflul nestins al pandurilor Iui Tudor...
Caracterul autohton al revoluției desfășurate In 1848 In țările române, 

puternicele ei rădăcini in realitățile țării sint puternic puse in evidență 
de filiațiunea el cu mișcările revoluționare anterioare, in primul rlnd 
cu mișcarea din 1821, condusă de Tudor Vladlmirescu. In țelurile pro
clamate de acestea — libertate și independență națională, înlăturarea 
abuzurilor de orice fel, îmbunătățirea vieții păturilor sărace — și-au 
găsit de fapt prefigurare multe din obiectivele principale ale revolu
ției din 1848. Tocmai in acest sens scria marele revoluționar Nicolae 
Bălcescu :

„Revoluția din Iunie n-a fost in
ventată nici fabricată, nici de 
m'ne, nici de voi, nici de Ellad, 
nici de un alt revoluționar. Ea nu 
este docit dezvoltaroa acelei lucrări 
fără încetare și providențială, În
cepută in societatea noastră, cn și 
in toate societățile, de la originea 
ei. Ea derivă mai direct din revo
luția de la 1821...**

„Spiritul național și patriotic lua
te o putere mare din revoluția de 
la 1821 și din restatornicirea unui 
guvern mai național decît cel tre
cut ; și în vreme ce partida 
ciocoilor cu noua partidă fanariotă 
reintemelată la 1830 își dispută 
puterea, o jună partidă națională 
se Întocmește și își ia de misie 
de-a continua programa revoluției 
de la 1821 și de a realiza întrutot 
dorințele și trebuințele poporului, 
surpind ciocoismul și fanariotismul 
și inălțind românismul la putere.

Ca la 1821, partida națională vo

iește a mlntul poporul prin popor, 
adică este o partidă revoluțio
nară...

Ideile șl Interesele poporului se 
prefăcuseră șl revoluția așteptată 
nu se mai putea mărgini in sinte
za dela 1821. Acum nu era de 
ajuns a voi numai ca statul să se 
facă românesc, trebuia încă a dez
lega problemul sărăciei poporului, 
a da o altă organizație proprie
tății, baza societății, a bogăției și 
(ericirei publice. Zdrobind Regu
lamentul (n.n. Regulamentul Orga
nic) care monopolizase Statul, pro
prietatea pămintulul și capitalul in 
miinlle ciocoiului, era neapărat a 
proclama : democratizarea statului 
prin egalitatea drepturilor, a pă- 
mintului prin Împroprietărirea ță
ranilor și a capitalului prin insti
tuțiile de credit organizate de stat. 
Dc-aici nevoia de-a opera o re
voluție democratică șl soțială. Ast
fel fu programul revoluției de la 
1848**.Anacronismulprivilegiilor de clasă

La mijlocul secolului trecut, viața politică din țările romăne era 
dominată de regimul apăsătoarelor privilegii boierești, al lipsei de 
drepturi și libertăți pentru masele largi populare. Desființarea pri
vilegiilor și a rangurilor, asigurarea egalității in drep.uri, așezarea 
îndatoririlor sociale pe umerii tuturor membrilor societății 
erau cerințe imperioase ale înaintării țărilor romăne pe calea progre
sului. Aceste cerințe au figurat la loc de frunte intre țelurile pașop
tiștilor. revoluția prilejuind o vibrantă manifestare a setei multisecu
lare a poporului român de libertate și dreptate socială.

„Un neam atunci este 
slobod și neatirnat, 
cind are drepturi 

deopotrivă pentru toți" 
„Meseriașii trebuie să fie tot. Și 

ei astăzi nu au nici un drept in 
Stat Statul le zice : -Ori-cari sint 
meritele voastre, ori-cit de mare 
este folosul ce-mi aduceți, sâ știți 
să vă cunoașteți lungul nasului. și 
să lăsați drepturile și cinstile pen
tru alții, ei în adevăr nu aduc 
atit folos, dar sint boeri și ei tre
buie să vă cirmuiască. ei trebuie 
să cumpănească interesele voas
tre». Un neam care are clase pri
vilegiate este un neam rob, dacă 
nu altui neam, dar cel puțin ace
lor clase ; un neam atunci este 
slobod și nestimat, cind are drep
turi deopotrivă pentru toți.

O pravilă obștească pentru toți 
șl o înfățișare la obșteasca aduna
re a tuturor treptelor, a tuturor 
meseriașilor, lată ce voiește noro
dul, iată ce cere, iată ce-i trebuie, 
iată ce-i lipsește ca să fim și noi 
un neam.

Meseriașii au interesuri în stat ; 
pravilele trebuiesc făcute potrivit 
cu trebuințele și cu cuviința lor. 
trebuiesc așezăminte, care să Ce de 
un folos obștesc, și ei nu au avut 
niciodată un deputat in obșteasca

Adunare. Din patru zeci de depu- 
tați dintre .care 20 al 70 de boieri 
mari și 20 ai voinței ispravnicilor, 
este vreunul in stare să se gin- 
dească și să se chibzuiască la in
teresele obștei ?“.

Din broșura „Ce sint meseria
șii ?“ răspindită la București In 
primăvara lui 1848.

„Pină cind să comande 
nobilimea 

și inegalitatea ?"
„Clasa mijlocie sau așa-numita 

burghezime, deși mult mai bine si
tuată decit sătenii, nu mai voia să 
sufere o administrație destrăma
tă, o justiție care nicidecum nu 
merita acest nume venerabil. Pe 
orășeni insă ii mai revolta și nesu
ferita trufie aristocratică, scutirea 
nobilimii de orice sarcini publice, 
lipsa totală de credit, cum și co- 
municațiunea mizerabilă. — Pină 
cind — iși zicea burghezimea — să 
plătim numai noi și sătenii contri
buții la stat, pină cind tot numai 
noi. aceste două clase de locuitori, 
să dăm recruți, transporturi și 
cuartire pentru ostășime, iar nobi
limea numai să comande și să-și 
bată joc de noi ?“.

George Barițiu în lucrarea 
„Părți alese din istoria Transilva
niei".

Nicolae Bălcescu In mijlocul muncitorilor do la minele de sare de la Telega
(pictură de Ganea Vasile ți Damian Gh.)

De la începutul secolului al XiX-lea, situația țărănimii in țările ro
mâne se înrăutățise continuu, ca urmare a intensificării exploatării de 
către moșieri, sub impulsul cererii sporite de grine pentru export, al 
antrenării tot mai active a Principatelor în circuitul comerțului inter
național.

înăsprirea regimului de clacă în Principate, sporirea obligațiilor 
în muncă impuse iobagilor în Transilvania au adus țărănimea intr-o 
stare de cumplită mizerie. Tocmai aceasta a generat revolta țărănimii 
și a determinat participarea ei activi la mișcarea revoluționară din 
1848, ca forță de bază a acestei mișcări.

„Facem ziuă din noapte

și unitate
Criza societății feudale românești s-a desfășurat, după cum se știe, 

pe fondul dominației străine. Acționind din totdeauna ca un factor de 
frinare a progresului țărilor române, dominația străină a devenit cu 
atit mai de nesuportat intr-o epocă in care destrămarea feudalismului 
crease premisele unei intense dezvoltări economice și sociale și în care 
națiunea română modernă, în plină formare, își afirma tot mai hotă- 
rit voința de a trăi liberă, de a-și constitui un stat unic național, de 
sine stătător.

Necesitatea descătușării industriei și comerțului și nu putem împlini

numărul obligațiilor"

„Suferințele cele mari 
ale robiei"

Rinduielile feudale anacronice constituiau o frină puternică în 
ealea dezvoltării industriei și a comerțului, a relațiilor de producție 
capitaliste. Deschiderea largă a drumurilor pentru producția capita
listă, pentru schimburile economice putea fi asigurată numai prin în
lăturarea pe cale revoluționară a vechilor rînduieli. Intre obiectivele 
mișcării revoluționare din 1848 au figurat un șir de revendicări pri
vind promovarea largă a industriei și comerțului, a 'îndeletnicirilor 
specifice burgheziei, folositoare prin implicațiile lor și celorlalte ca
tegorii sociale, progresului general economic și social.

„Comerțul era bolnav, 
țara exporta doar 

productele crude..."
„Socotesc că nimeni nu va putea 

tăgădui că comerțul nostru era 
bolnav, și cum să nu fie ? Lipsit 
de toate ajutoarele mintuitoare, de 
toate înlesnirile, iși țâra o vieață 
tristă, slabă. Creditul nostru c-ra 
foarte mărginit, era ilusoriu. Dru
muri de comunicație in năuntrul 
țării ne lipseau cu totul, nici unul 
din riurile țării, cu excepția Dună
rei, nu este navigabil, drumuri-de- 
fer nu sint, nici măcar șosele. O 
Bancă națională, o Cassă de Îm
prumutare și de escont nu se afla, 
și de aceea dobinda banilor se 
urca pină la 12 și 18 la sută. A- 
ceasta a fost și este până acum 
una din pricinile de căpetenie, că 
comerțul n’a putut Înflori aici. De 
aceea ne lipsesc fabricile, de aceea 
comerțul nu și-a putut lua Întin
derea de care este capabil. De a- 
ceea țeara era silită să exporte nu
mai productele crude ale pămintu
lul, In vreme ce nefiind această 
stavilă, putea exporta, in loc de 
piei, piele lucrată, in loc de grâu, 
făină, in loc de lină, postav ș.c.l., 
și cită sumă de bani n-ar ciștiga 
țara prin aceasta 7 bani, cari acum 
«int pierduti pentru țară, căci vin
dem lină și cumpărăm postav.

Acum, când România iși lepădă 
lanțurile, când toate abusurile cele 
vechi se desființară, acum și co

merțul va -renaște, ca fenix își va 
lua un sbor măreț, și in scurtă 
vreme va ajunge la un grad de în
florire, de care — șease săptămâni 
mai înainte — nimeni nici nu visa. 
O Bancă națională, decretată prin 
Constituție, se va înființa, și prin 
aceasta dobinda banilor se va re
gula pe o scară mai potrivită și 
ast-fel impedicarea cea mai de 
căpetenie la înflorirea comerțului 
se va ridica**.

Articol din „Pruncul român", 
ziar apărut în timpul revoluției 
la București, 22 Iulie 1843.

„Economia nu poate 
prospera intr-un stat 

înrobit"
„Două vorbe șl pentru neguță

tor. Zicem două vorbe, căci negu
țătorii dovediră prin partea cea 
mai activă ce luară la 30 iunie, că 
simt toți că in Țeara-Romănească, 
comerțul pină acum a fost și el 
sugrumat ; cum poate prospera co
merțul intr-un stat de robi ? cum 
poate prospera comerțul acolo 
unde moneda este mincinoasă și 
variabilă ? acolo unde nu sint dru
muri. unde nu este nici o înlesni
re. nici o fabrică și unde nu sini 
consumatori decât 40 sau 50 de fa 
milil de boeri mari ?

Articol din „Pruncul român", 15 
iulie 1848

„Poporul, că după ce-i scot pe 
iobagi — așa se cheamă acum po
porul așerbit — la sapă, la seceră, 
sau la alte lucruri ii pun coardă 
Spânii (administratorii de moșii — 
n.n.) și județii (judecătorii — n.n.) 
domnești ii mină cu alunul din
dărăt de se înalță pulberea în 
urma lor ca în urma carelor ce 
fug pe drumul țerii ; cind e băr
batul la cărat de grîu, de fin, de 
vin domnesc, au cu aratul în alo- 
diul (pămintul — n.n.)

e
i dires

scos
casa colonului (ioba- 

numaf în

„Mari au fost suferințele locui
torilor la care îl înjugase robia 
Regulamentului. El Îngrădise pe 
fiecare locuitor in proprietatea 
fiecărui proprietar ca intr-o ceta
te de zid cu porțile de fier, de nu 
mai avea pe unde ieși. Șl deși fu
geau citeodată In altă parte, nu 
eram scănați nicăieri, măcar că ne

lăsam munca, casele și pometurlle 
și viile, munca părinților noștri și 
a noastră, pentru a scăpa de ne
voi. în chiar ceasul în care ne 
aflau, trimiteau isprăvnicei. Și ve
neau și arendașii cu gonaci și ne 
luau legați, adueîndu-ne iarăși la 
urmă, întocmai ca pe niște robi, 
închizindu-ne prin beciurile și prin 
coșarele d-lor, pe vreme de iarnă, 
fără foc, aruncind chiar și apă pe 
noi ca sâ Înghețăm. Cu suferințe
le unora (ei voiau) să sperie și pe 
ceilalți. Și mulți dintrinși au ră
mas și betegi de nu se mai pot 
hrăni nici astăzi. Pe alții-i băga 
prin cotețe întocmai ca pe n ște 
rîmători, nesocotind că sint și a- 
ceia oameni. Dumnealor spun că 
n-a fost robie. Dar 
rință ce o fi oare ?**

aceasta sufe-

Ene Cojocaru, 
Comisia pro-

atunci, 
cernut, 
n.n.),

domnesc, 
în curte la 
(reparat — 
de cînepă,

femeia
la 

la 
la tors ; i 
gului — n.n.) e rămasă 
grija pruncului din leagăn**.

Slmion Bărnuțiu, discurs țtnut 
la Blaj, 2/14 mai 1848.

Din discursul lui 
deputat sătean în _______
prietățll din Țara Româneasca, 13 
august 1848.

Bordeie din Bărăgan, în prima jumătate a secolului al XiX-lea.
Desen (Biblioteca Academiei Republicii So
cialiste România. Cabinetul de stampe)

„Poporulromân voiește 

neatîrnarea"

„Poporul rdmân, în cât--către- 
cele din iafiară, nu supără pe ni
meni; respectă toate puterile și 
cere a respecta și ele drepturile lui 
stipulate prin tractaturile lui Mir
cea și Vlad V., recunoscute de toate 
tractatele încheiate și protestă a- 
supra ori-cărei fapt ce s-a făcut 
împotriva acestor tractate. Poporul 
Român voește cu o voință tare a-șl 
păstra neatârnarea administrației 
sale, neatârnarea legiuirii sale, 
dreptul său suveran in cele din 
năuntru... Această voință e legală, 
e pe credința tractatelor și nu e în 
paguba nimului**.

Din „Proclamația de la Islaz" 
(9 iunie 1848).

„Pe noi ne-a răsculat 

nerecunoașterea 
naționalității"

Pe noi ne-a răsculat nerecunoaș
terea naționalității politice, tiranii
le și barbariile conservativilor și 
aristocraților transilvani maghiari, 
cari poporul in această epocă nu 
le-a mai putut suferi, și de cari 
inteligența s-a scirbit cu totul ; am 
fost siliți a ridica arme, a le purta 
in contra aceluia care mal departe 
ne tirănește și se vede a ne apăsa 
existența politică, despre ce va 
mărturisi Istoria, punînd vină, cui 
va fi drept.

Fraților ! Spiritul de care e pă
trunsă și însuflețită Europa cu un 
impuls mai elastic străbate la su
fletul nostru decit la a oricărei na
țiuni care a mai văzut pină acum 
raza libertății ; libertate, egalitate, 
frățietate, aceste principii sint de
viza noastră, acestea tezaurul și 
cel mai sfint obiect, de aceste 
principii lipsiți, cu cea mai bărbă
tească seriozitate sintem hotăriți 
din început a ne băltui singele 
pină la cel din urmă român. Insă 
aceste principii le pretindem de la 
oricine, garantate pe temeiul exis
tenței națiunilor și nu sintem în
destulați, văzînd Însemnate numele 
lo^ pe scrisori private, nici auzin-

du-le numai sunetul oel dulce pe 
la urechile noastre ca un echo 
fără de simțire**.

Avram Iancu către revoluționa
rul maghiar Jozsef Slmonffy (15 
iulie 1849).___

„Tăria unui popor 

stă in unire"

„Unirea națională este frumoasa 
deviză ce răsună din toate părțile 
și deșteaptă duhurile cu putere 
multă. Popoarele Europei pricep și 
cunosc cum că tăria unui popor, 
prezentul și viitorul său, zac în 
unirea națională... Unirea și uniu
nea națională sint bunuri mari, 
care nu cer mai mult decit voința 
tare de a fi și a răminea un singur 
popor, toți frați vorbitori ai unei 
limbi păstrate de străbuni și 
veacuri, toți fii ai unui popor în
flăcărat de libertatea patriei, iubi
tor al semenului său, suferitor al 
străinului pină unde suferă inde
pendența națională".

George Barițiu în „Foaie pentru 
minte, Inimă șl literatură" (1844).

„Fiecare națiune are 

drept la propria

ei existență politică"

„Am aruncat deunăzi ochii asu
pra unei hărți tipărite la Viena, 
înainte de 20 de ani, care hartă 
înfățișa numai țările locuite de 
români, Valahia, Moldova, Bucovi
na, Transilvania, Banatul. Știți că 
țările acestea ar putea să formeze 
un regat frumos... cu frontiere in
dicate parcă de natura însăși ?... 
Ideea aceasta, care părea o utopie 
in anul trecut, nl se pare azi reali
zabilă. Revoluția franceză a procla
mat principiul naționalităților. Fie
care națiune are drept la propria 
ei existență politică și toți oame
nii care vorbesc aceeași limbă tre
buie socotiți că formează o sin
gură națiune. Aceasta e semnul 
distinctiv pe care l-a dat Dumne
zeu pentru a le separa unele de 
altele. Dacă principiul naționalită
ților va triumfa, cum toate ne fac 
să nădăjduim, românii vor fi un 
popor de opt milioane**.

Din scrisoarea Iul Dîmltrie Go- 
lescu către I, D. Chica (august 
1B48).Contactul viu cu gîndirea revoluționară europeană

Desfășurindu-se în condițiile avîntului revoluționar care a cuprins 
întreaga Europă la mijlocul secolului trecut, revoluția de la 1848 din 
țările romăne s-a integrat acestui amplu curent social-politic, consti
tuind avanpostul cel mai înaintat al revoluției burgheze din sud-eslul 
continentului. Revoluționarii români au întreținut strinse legături cu 
mișcările, revo’uționare din celelalte țări ale Europei, militind activ 
pentru cauza libertății popoarelor, a înțelegerii și conlucrării națiunilor.

și poporul român nu rămîne surd 
la chemarea libertății, nu rămine 
înapoi la obșteasca luptă a națiilor 
Împotriva despotismului.

Articol din „Pruncul român", 17 
iunie 1848.

„Poporul român 
e alături in 

obșteasca luptă 
a națiilor împotriva 

despotismului"
O pace de treizeci și trei de ani 

ținuse mai toată Europa intr-o ru
șinoasă letargie, și in toate

locurile tirania Iși ridicase capul 
cu mlndrie. Italia intii ardică gla
sul cerind libertate și în vreme ce 
bravii italieni se luptară încă in 
contra despotismului, se dă in ca
pitala Franței și a lumii semnalul 
libertății. Acest semnal, dat pe 
malul Senei la 22,23 și 24 februa
rie răstoarnă guvernul ipocrit al 
lui Ludovic Filip, întemeiază re
publica în Franța, și străbate 
chiar peste hotare, în toa
tă Germania popoarele se ardică, 
semnalul ajunge pină la România,

„Revoluția va schimba 
fața lumii"

„Iubite cetâțene și amic,
îți eram dator de mult un răs

puns ; mă plătesc astăzi dar in 
scurt, căci timpul imi lipsește șl 
sint ostenit tare, de vreme ce de
trei zile tră t-am tot pe ulițe. Află 
că națiea cea mare (n.n. poporul 
francez) s-a ridicat șl că l berta- 
tea lumei s-a mîntuit Minunata 
Revoluție, ce te căiesc amarnic că 
n-ai văzut-o cu ochii, va schimba

fața lumei. Regele a fugit. Repu
blica e proclamată de toți.

Iți alătur aci o ruptură din ca- 
tifeaoa ce acoperea tronul lui 
Louis Philippe, sfărâmat astăzi la 
l'/j ore. însumi am smuls-o în 
Tuilleries și m-am gindit ca să-ți 
tac și ție o părticică".

Din scrisoarea Iul N. Bălcescu 
către Vasile Alecsandrl din 24 fe
bruarie 1848.

„împreună cu noi 

pe aceleași baricade"
„Cîteva zile In urma proclamării 

republicei francese In Paris, cind 
representanții tuturor popoarelor, 
câte au vreo însemnătate politțcă, 
mergeau între cântări de libertate

la guvernul provisoriu și-i gratu
lau, junimea studioasă moldo-ro- 
mână din Paris încă-și desfășură 
steagul național du colorile al
bastru, auriu și roșu, ca semn al 
unirii Moldovenilor cu Muntenii. 
Eată ce se cetește în „Constitu- 
tlonnel" despre primirea lor :

„Locuitorii României, șezători 
la Paris, aduseră guvernului pro
visoriu încredințarea de a lor căl
duroasă simpatie. Ei fuseră pri
miți de d-nii Buchez, Barthelemy- 
Salnt-Hilaire și Adam.

D. Buchez, ajutor la Mairul (n.n. 
primarul) de Paris le răspunse : 
„In numele guvernului provisoriu, 
noi primim cu recunoscință acest 
semn de simpatie, ce ne dați 
d-voastre. Noi nu ne mirăm că 
d-voastre vă aflațl împreună cu 
noi pe baricade. In Franța se pro
clamase de mult principiul frater
nității națiunilor și d-voastre tre- 
bue să ne socotiți ca pe frații 
d-voastră“.

Articol din „Gazeta de Transil
vania", martie 1848.
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I cinema

Individul mi poate exista dedt 
prin și pentru colectivitate : cel ce 
nu-si Însușește lot ce-1 mai de 
preț din sinul colectivității în care 
s-a născut devine un element pasiv, 
gol. repudiat de națiune ; ajunge la 
periferia spirituală a aocietătii si 
oricind dispus să se desprindă de 
virtejul activ si constructiv al aces
teia. Dar individul, ca element ac
tiv al națiunii, al poporului său. sea
mănă cu un electron care se rotește 
în jurul protonului, fără a-1 părăsi, 
pentru că o forță de atracție il tine 
legat de acesta pe orbită, prin niș
te fire nevăzute dar prezente. Care 
sint aceste forțe ce-1 țin pe In
divid. ca unicat, legat de marca 
forță colectivă : poporul ?

Multitudinea forțelor care-1 situ
ează pe individ in organicitatea le
găturii sale cu 
colectivul, ca un
ghia de carne,
care n-ar fi și
n-ar Începe cu
gingureala prime
lor cuvinte de la 
sinul mamei, cu 
primele povesti 
si istorioare, cu 
primii pași pină In virful dea
lului sau la izvor, cu primele 
întrebări despre pietrele scrise cu 
dalta, din ținlirim, cu numele 
drumurilor și ale locurilor de 
baștină, cu cinlecele pe care le 
„zice" lăutarul Bran despre un : 
Tonii Alimoș. Miu Copilu. Iancu 
Jianu, Radu Calomfirescu sau Pin- 
tea Viteazul 2... Adică, intr-un cu
vint, forța nevăzută dar prezentă 
este educația. Este munca ce con
sumă timpul cel mai îndelungat ; cu 
procesul de formare cel mai de du
rată, de Ia leagăn pină... la adinei 
bătrineți.

Numele eroiior luptei pentru drep
tate și adevăr, pentru binele poporu
lui sint puternic întipărite in con
științe. Dragostea maselor populare 
față de amintirea acestor pioni ai re
zistenței și făuririi noastre naționale 
se simte și se vede la fiece pas, în
cepând cu numele toponimice, dar 
mai ales, in literatura orală, baladele 
păstrează și educă conștiințele noas
tre in spiritul combativității și luptei 
poporului nostru pentru libertate și 
independență națională. Baladele, 
aceste realizări muzical-poetice, de 
factură epică, ating culmi de măies
trie artistică și estetică de o forță 
dinamizantă si cuceritoare. Faptul 
că ele se cântă și azi. de către bar
zii populari, nu este o dovadă gră
itoare care pledează in spiritul ce
lor afirmate mai sus ? Oare, in ce 
constă perfecțiunea acestor poeme 
epice ? Citeva creionări : Mariaj 
perfect între poezie și muzică. Poe
zia plmă de imagini metafore, limbă 
aleasă, expresii figurate, „repetiții 
homerice'*, rime bogate etc. iar mu
zica prezintă un echilibru perfect 
între recitativ și melosul vocaliza ni 
Oricare baladă — incepind cu Toma 
Alimoș. Corbea. Meșterul Manele. 
Iancu Jianu, Ștefan. Ștefan domn 
cel Mare. Matei Vodă Basarab. Golea 
Haiducul. Ghiorghilaș. Pintea Vi
teazul Gruia lui Novac. Radu An- 
ghd, Cintecul pandurilor de la 1821. 
’907 etc. etc. (putem cita zeci de 
astfel de poeme epice) — pledează 
prin calitățile sale și ne convinge 
că cele afirmate mai sus constituie 
un adevăr de netăgăduit. Ca o ca
zanie a poporului nostru, un poem 
epic de mare forța sintetică și de o 
cuceritoare perfecțiune artistică este 
balada „Miorița". In ea regăsim 
chipul moral al poporului nostru. 
Poate asta a și făcut-o să fie așa de 
îndrăgită si să se reverse in multe 
alte genuri : colind, ritual de nuntă; 
să fie dramatizată, apoi transforma
tă in joc ritual, fără să mai vorbim 
de influenta ei asupra literaturii

culte : după cum nu putem să ne
glijăm faptul că un număr impre
sionant de compozitori au scris d- 
te-o lucrare, pentru variate forma
ții. pe versurile baladei populare 
Miorița.

Odată Arghezi Imi spunea : „Noi 
sintem poporul care avem două poe
zii : Miorița si Luceafărul. Iar din 
cile știu cu. continua Arghezi. nici 
un popor din lume nu arc o poezie 
așa de măiestrită iar. ca fond, cu 
atita putere de generalizare a unei 
epoci întregi". Poate unde și Arghezi 
și Sadoveanu vibrau asa de puter
nic și de profund la audiția aces
tui monument de artă, imi vine să 
cred că înțelegerea acestor poeme 
epice e condiționată de o înaltă cul
tură și sensibilitate intelectuală. Iată 
despre ce este vorba : Arghezi si

ÎNSEMNĂRI DESPRE MUZICA 
DE INSPIRAȚIE ISTORICĂ

Sadoveanu cind erau descumpăniți 
de virtejul vieții, de frămintările și 
năzuințele acestui popor (asta se 
vede in creația lor) și unul si altul 
se lecuiau. se remontau moral nu
mai in fata acestei mărețe capodo
pere naționale. Arghezi invita pe 
un îndrăgostit de poezie iar acesta-i 
declama Miorița. El sta ghemuit 
intr-un fotoliu, iși înfigea jumătate 
dintr-o țigară „Mărășești" intr-o ți
garetă de lemn de vișin si privea 
dus. parcă-si aducea aminte de ceva 
din vatra Cărbuneștilor. parcă iși 
confrunta un vis cu o durere din 
prezent, privea țintit ca o strajă de 
țarină ; in barbă i se-nnodau două 
șiruri de diamante de sare, curate 
și scânteietoare ca și sufletul său.

Mihail Sadoveanu avea un lăutar 
pe care-1 chema în momentele de 
răvășire a ..chimiei sale sufletești'* 
$i-l ruga să-i cinte tot Miorița. „Șl 
Conu Mihai tace tace cum spu
ne Ionel Teodoreanu ; din cind in 
cind parcă mogorogea ceva numai 
pentru el, numai pentru sufletul lui 
adine ca o fintină de deal, în care se 
ijdărise gind avan de zotnic. Cu chica 
tunsă drept, ca pe buză de oală, Conu 
Mihai capătă simbol de figură 
haiducească. Cu fața roșie ca sfe
cla. scrișnește din cind in cind din 
dinți mai ales cind cite un vers din 
baladă îl săgeată acolo unde-1 doare, 
încremenit stană numai ochii Iul 
blajini revărsau lacrimi sărate a 
ușurare...

Doi titani ai literaturii noastre se 
întâlneau și se înțelegeau aici, in 
„matricea" mioritică.

Baladele rămin pietre de hotar în 
evoluția și-n dezvoltarea creației 
noastre culte ; iar cintecul miniatu
ral purtător de mesaj major a înso
țit in toate marile momente de în
cleștare ale poporului nostru cu cei 
ce-1 împilau. Incepind cu „Hal 
frați" intonat de arcașii lui Ștefan 
cel Mare, și pină la „Cintecul Dcf- 
tanei", cintecul educă și îmbărbă
tează.

In ultimele două secole din istoria 
omenirii, creatorii iși vor afirma tot 
mai deschis convingerile politice. In 
creația muzicală românească, uneori 
s-a apelat și la cintece revoluționare 
din alte țări, cărora li s-au tradus 
numai versurile : altele au fost crea
te in stil popular românesc : Mar- 
sillieza. Hora Unirii. Cintecul Zave
rei 1821. Dcșteaptă-te române etc., 
într-un cuvint toți creatorii iși fac 
un titlu de onoare din creația lor 
legată de un eveniment istoric din 
viața poporului nostru : incepind cu 
AL Flechtenmacher. Tache Popescu.

C. Forumbcscu. D. G. Kiriac etc. și 
toată pleiada de compozitori din 
preajma lui 1900 și conlLnuind cu ge
nerația dintre ce.le două războaie 
mondiale au reflectat in creația lor 
evenimente istorice de frumoasă re
zonanță care nu numai că au ținut 
trează conștiința poporului nostru, 
dar l-au educat și format in spiri
tul combativității hotărâte și neabă
tute de la țelul final : crearea socie
tății fără exploatare. Este bine să 
evocăm in acest context faptul că 
odată cu primele mișcări organizate 
ale noii clase proletare din țara 
noastră, cintecul „afiș", miniatural 
preia funcțiile cducativ-politice ale 
cinteceJor noastre populare, de care 
am pomenit mai sus și. potențate in 
situații noi, ele luminează mai adine 
și mai înalt conștiințele popu

lare in vederea 
realizării celor 
mai nobile idea
luri ale omenirii: 
socialismul.

In perioada pu
terii populare 
toată creația este 
pusă in slujba e- 
ducării si trans

formării spirituale a poporului nos
tru in vederea ascensiunii unor noi 
trepte, pe drumul făuririi noii so
cietăți. Idealul major al fericirii po
porului nostru : comunismul — este 
prezent in majoritatea creației noas
tre muzical-poetice.

Prețuit cu toată înflăcărarea, cin
tecul de masă scris in proporție de 
ordinul sutelor răspunde spontan 
și simultan la vehicularea oricăror 
idei și acțiuni majore pe care parti
dul nostru, clasa noastră muncitoare, 
poporul nostru muncitor, le între
prind pentru binele și fericirea noas
tră, a tuturora.

Și genurile mari, complexe vocal- 
simfonice și simfonice, au abordat 
teme istorice in care se reflectă din 
plin lupta dirză a poporului nostru 
muncitor pentru emancipare si in
dependență națională. Inspirate din 
literatura epică populară, aceste lu
crări au atins culmi de frumoase 
realizări artistice. Am putea cita ci
teva : T. Vladimirescu, Doja, ’907, 
Bălcescu, Grivița '33, Grivița luptă
toare. Avram Iancu. Pintea Viteazul. 
Horea, Constantin Brâncoveanu. 
Decebal. Ion Vodă cel Cumplit, Fata 
cu garoafe. Pe lespedea eroilor, O- 
vidiu, Comunistul etc, etc.

Succesele eroice ale poporului 
nostru muncitor ne creează noi teme, 
demne de a fi în atenția creatorilor 
ca izvor nesecat de inspirație. Să 
nu uităm o dină că istoria o scriem 
cu fapte. Comunismul se creează cu 
eforturi concrete, pline de pasiune, 
de către eroii poporului muncitor 
care trăiesc printre noi. care scriu 
Istoria cea mare și adevărată, cu e- 
forturl și dăruire, minați de țelu
rile cele mai nobile și mai înalte alo 
unei Vieți mai drepte și mai bune. 
Avintul constructiv al țării se cere 
constituit lntr-un viu îndemn către 
creatori : compozitori, scriitori și in
terpret pentru tălmăcirea figurilor 
apoteozate de înseși țelurile și nă
zuințele cucerite, în opere mărețe, 
,.măiestrite", convingătoare, contem
porane ca grai, sincere și capabile 
să transforme sufletele celor oare le 
ascultă.

Creația, a cărei fabulație este le
gată de un eveniment important 
din viata poporului nostru, face ca 
aceasta să lumineze mai bine eve
nimentul. să-l așeze mai bine în vi
trina istoriei, căpătind astfel o nouă 
funcționalitate : informează, educă 
artistic, estetic și politic, iar creatorul, 
cind iși va face bilanțul dăruirii sale, 
va fi fericit pentru că nu a trecut 
pe lingă timp, ci prin timp.

Constantin PALADE

#.00 TelcșcoalA • Originea șl evo
luția vieții pe PAmlnt.

10,00 Telex.
10.05 CInipla Libertății — Docu

mentar de Ștefan Iacob șl 
Constantin Bertcanu.

10.35 Teiccnclclopedln • Inima (I) 
• Metamorfoze a Vulturi.

11,16 Trlccinemateca pentru copil : 
„Judecarea pisoiului Brnjo"
— producție a studiourilor 
iugoslave.

12.25 Telex tehnlco-ștllnțlfic.
12,45 52 de inițiative in 52 de sftp- 

tftmînl.
13.00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusâ. Lecția 

a 49-a.
lii.OO Telex.
18,06 Publicitate.
18.10 Steaua polarA — emisiune de 

orientare școlarA șl profesio
nală. „Constructori de ma
șini".

18.40 Universitatea TV « Istoria 
civilizațiilor — Provinciile ro
mane de râsArlt. Invitatul 
emisiunii — acad. Emil Con- 
durachl • Dicționar politic : 
Principiul muncii și conduce
rii colective. Invitat : prof. 
Dumitru Mazilii • Știință : 
Bionica — știință de frontie
ră (II).

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20,05 Cintecul săptâmlnll : „Tine
re. averea ta e țara" de Te- 
mistocle Popa, pe versuri de 
Eugen Mlrea. Cîntă Ion Bă
nică.

20.10 Reflector.
20.30 Seară de operă și balet. Pre

mieră pe țară : „Plmplnone"
— operă bufă de Georg Phi
lipp Telemann.

22.00 Cuba — Aniversarea victoriei 
do la Plaja Giron — reportaj 
filmat.

22.10 24 de ore.
22.30 „Apa vie, leac să-țl fie". Cu 

Harl Brauner despre Înțelep
ciunea și frumusețea veșnică 
a cîntecului popular. Film dc 
Catlnca Ralea.

PROGRAMUL II

Seară pentru tineret.
20,00 Actualitatea pentru tineret.
20,15 Colegi de generație.
20.35 Secvențe de la faza republi

cană a concursului elevilor 
din școlile generale șl liceele 
de muzică.

20.50 Drumul tlnărulul spre mun
că : Oțelaril.

21.10 Melodii la cererea dv.
21.25 Viața In doi comentată de 

prof. E. FischbeLn.
21.40 Punctul pe „1".
21.50 Mapamond — pregătiri pen

tru festivalul mondial al tine
retului și studenților de la 
Berlin.

22,06 Secvențe de la finalele com
petițiilor sportive școlare.

22.20 Semn de întrebare.
22,30 Moment poetic.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Microstagiunea pentru studenți 
prezintă al patrulea concert sim
fonic. Dirijor : Mihai Brediceanu
— 20,30.
• Opera Română : Trubadurul
— 19.
• Teatrul de operetă : Prințesa 
circului (spectacol pentru elevi)
— 10.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
a Teatrul Mic : După cădere — 
10,30.
• Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 10, Cele 12 luni 
ale anului — 16.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Trftsnitul 
meu drag — 19,30.
« Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana — 19,30.
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• Veronica : PATRIA — 10; 12,30: 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,15; 16; 18,15; 20.30.
• Pe aripile Vin tulul l SAI.A PA
LATULUI — 15 (scria de bilete —
4538) ; 10,45 (scria de bilete —
4539) .
• Adio, Petersburg 1 : SCALA — 
9,15: 11.30: 14; 16,15; 18.30; 20.45.
• Ce se inflinplă, doctore 7 : CA
PITOL — 8.13; 10.15; 12.15; 14,15; 
16.30; 18.45; 21.
• Grăbiți apusul soarelui 1 BUCU
REȘTI — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30. LUCEAFĂRUL — 9.30; 12; 
16; 19,30.
a Tecumseh : FEROVIAR — fl; 
11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
a Nici un moment de plictiseală : 
FAVORIT — 9.15: 11.30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30. FESTIVAL — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. MELODIA 
— 8.30: 11: 13.30; 16; 18.30; 21.
• Neamul Șoimârcștilor : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Program dc desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 16. 
a Trăind In libertate : DOINA — 
11; 13,30; 17.30; 20.
• Adio, arme 1 : LIRA — 10;
15.30. BUZEȘTI — 15,30; 19, PRO
GRESUL — 15,30; 19.
• Egor BuUciov șl alții : LIRA — 
18,15; 20,30.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : LUMINA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.30; 20,45. VOLGA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Umbrele strămoșilor uitați : 
VIITORUL — 15.30; 18; 20,15.
• Țara sălbatică : EXCELSIOR — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, MO
DERN - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Toată lumea ride, clntă și dan
sează : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

• Elefantul Slowly : TIMPURI
Noi — 9—20,16 In contlnunre.
• Călătorie fantastică — 10; 12; 
14, A 8-a nevastă a Iul Barbă Al
bastră — 16,30, Drumul spre Sa
ratoga — 18,30; 21 ! CINEMATECA 
(sala Union).
a Felix și Otilla : VITAN — 
15.30; 19.
• Explozia : MOȘILOR — 18.30; 
18; 20,15.
a Cowboy : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 10; 18.15; 20.30, FLAMURA — 
9; 11.15: 13.30; 16; 18.15; 20.30.
a Organizația : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; IR; 20,15. 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17.30; 20.
• Pădurea pierdută : UNIREA — 
15,30; 18; 20.15.
a Love story : DRUMUL SĂRII
— 10; 15,30.
a O anchetă dificilă : DRUMUL 
SĂRII — 18; 20.30.
• Colier pentru Iubita mea : 
PACEA — 13.30.
a Drumul spre Vest : PACEA — 
15,45; 18; 20,13, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
a O floare șl doi grădinari : DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Drum In penumbră : FEREN
TARI — 15.30; 17.45; 20.
a Domnului profesor, cu dragos
te : COSMOS — 15.30; 18; 20,15.
a Logodnica frumosului Dragon : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.15.
• Alfred cel Marc : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15; 17,45; 
20,30.
• Atentatul : TOMIS — 9,30;
12,30; 15,30; 18; 20,30.
a Zestrea : RAHOVA — 15.30; 18; 
20.15.
• Ferma din Arizona : COTRO- 
CENI — 10; 15.
a Iakov Bogomolov : COTRO- 
CENI — 18,15; 20,30.
a Fata care vinde flori : MUNCA
— 10; 15,30; 18; 20,30.

Matineu cu filmul „PE 
ARIPILE VÎNTULUI" la Sala 
Palatului, pe data de 18 apri
lie ora 10 dimineața. Biletele 
se găsesc la casa de bilete a 
Sălii Palatului.
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FAPTUL
DIVERS
Pol eolian

Comparate cu date de arhivă, 
observațiile efectuate din oră in 
oră, timp de mat mulți ani, de 
stația meteorologică instalată la 
Boița (Sibiu) — poarta de nord 
a Văii Oltului — arată că aici 
se află polul eolian al zonei de 
medie și joasă altitudine a ță
rii, viteza viatului atingind in 
aproape tot cursul anului 40 ml 
secundă și. uneori, cota vijeli
ilor. Intensitatea vintulul de la 
Boița se datorează, potrivit ex
plicațiilor date de specialiști, 
mai ales formei de relief din a- 
ceastâ zonă : valea îngustă a 
Oltului „strînge" Intr-atii de tare 
curenții de aer care circulă 
dinspre sud, incit la ieșirea din 
defileu se produce o puternică 
răbufnire, asemănătoare cu je
tul unui reactor, alimentată fără 
încetare și de curenții montani 
descendențț care vin pe valea 
Cibinului și cea a Sadului. Feno
men natural cu atit mai curios, 
cu cit se știe că la Călimănsști, 
localitate situată la extremitatea 
sudică a 
intilnit un 
vegetație

defileului, poate fi‘. 
microclimat cu multă 
submediteraneană.

De ce vin sute de scrisori 
pe adresa maistrului ?

Din 
au înflorit 
salcîmii

(Urmare din pag. I)

cu mult tact, cu înțelegere, cu pa
siune. Acest lucru il reușește mais
trul Maniga mai bine decit oricare 
altul dintre noi.

Facem cunoștință. loan Maniga să 
tot aibă vreo 40 de ani. Puștii se 
string în jurul lui urmărindu-i ad
mirativ mișcările, sorbindu-i cuvin

tele. II întreb despre preocupările lui 
de maistru-instructor. Nu-mi răs
punde imediat. Mă ia de braț și mă 
conduce in fața unui... dulap. Deschi
de. Citeva sute de scrisori stau aran
jate în rafturi. Iau la întimplare 
citeva. Toate au aceeași destinație : 
Uzina „Tractorul" — Brașov, secția 
forjă. In paranteză : numele maistru
lui.

Citesc :
„Tovarășe maistru.
Vă mulțumesc foarte mult pentru rindurile trimise și. totodată, cu 

bucurie vă pot spune că am primit de la fiul meu Vasiltcă, ucenicul dv., 
100 de lei din primul lui salariu de forjor... V-aș ruga să aveți aceeași 
bunăvoință și să-mi mai scrieți din cind in cind despre felul cum se 
comportă...
P.S. Aș vrea să vă cunosc, dar asta cind voi veni pe la Brașov. (D.A., co
muna Ion Creangă, județul Neamț)".

„...Cu multă plăcere vă scriem aceste rinduri prin care vă comunicăm 
că am primit plicul de la dv. Citindu-l, am rămas foarte mulțumiți cind 
am văzut că Ion nu mai este bolnav, că se poartă frumos la locul de 
muncă și că vă ascultă. Am văzut, de asemenea, că ați mers cu el in oraș 
și 1-a.ți comandat un costum de haine de 1 200 de lei... Vă dorim mulți ani 
fericiți ! (I.M., comuna Rahova, județul Bacău)".

I 
I

nou

„...Vă rugăm să nu-l scăpați nici 
trebuie să invețe, să pună mina pe 
determinați să-și facă un carnet de 
cheltuielile... Multă sănătate. (J.B.,

— Tovarășe Maniga, cum s-a năs
cut toată această corespondență ? Ce 
rezultate are ?

— La scurt timp după venirea fie
cărui băiat in uzină trimit o scrisoare 
către părinții săi. Nu mi s-a întâm
plat să nu primesc răspuns de la ci
neva. Să nu vă închipuiți insă că a- 
ceastă legătură o stabilesc numai 
dacă se „intimplă" ceva. Nu, dar e 
bine ca „noi, părinții" să ne cunoaș
tem, pentru a-1 putea educa mai 
bine, cu eforturi conjugate, pe tină- 
rul muncitor in formare. O punte

o clipă din vedere pe fiul nostru ; el 
treabă. Pe 22 ale lunii v-am ruga să-l 
C.E.C. ca să-și poată rîndui mai bine 
Sascut-Sat, județul Bacău)", ș.am.d.

care mi se pare pe cit de firească, 
pe atit de necesară. Uzina, a doua 
familie a ucenicului, este in același 
timp o școală de muncă și de edu
cație. Aici, fiecare învață nu numai 
o meserie, ci se formează ca mun
citor înaintat, om de frunte in so
cietatea noastră. Le spun totdeauna 
băieților : dacă muncești bine în
seamnă că-ți iubești patria. Cei mai 
mulți dintre ei o dovedesc din plin. 
E schimbul nostru de mîine. Asta 
spune totul...

CU UȘILE 
DESCHISE

Str. Alexandru Șahi a. 
Ne-am oprit in fața oficiu
lui de pensii. In curte, pe 
coridoare — țipenie. Parcă 
n-am fi la o instituție pu
blică. Oficiul se aseamănă 
mai degrabă cu o casă par
ticulară ai cărei stăpini au 
plecat in vacanță. Ba nu. 
De undeva de sus se aude, 
totuși, răpăitul unei mașini 
de scris. Se aude și clopo
țelul unui telefon. Atit. Și 
ce animație era aici cu ci
teva luni în urmă ! Zeci de 
oameni așteptau pe la uși. 
Zeci de oameni veneau cu 
reclamațiL Ce s-a întâm
plat ?

— Nimic deosebit — ne 
explică șeful oficiului. Noi, 
funcționarii oficiului, am 
devenit dușmanii... ghișee- 
lor !_  •> f

— Da, dușmanii ochiuri- 
lor de sticlă care despart 
funcționarul d? cetățean. 
Prin urmare, am hotărit să 
lucrăm cu ușile deschise. 
Am prelungit, in același 
timp, orarul de lucru cu 
publicul. Totuși aglomera
ția persista. Atunci — lucru 
neașteptat — ne-au sărit Ln 
ajutor — cine credeți ? în
șiși pensionarii 1 Foștii 
funcționari din sectorul 
nostru. Treptat, am reușit 
să aducem la zi toate dosa
rele de pensionare.

— N-aș crede că pe ur
mă s-au înrămat la lo-c o- 
chlurile acelea de sticlă I

— Nici gind. Dimpotrivă. 
Ușile au rămas larg des
chise. Ba mai mult. ?Vn 
rugat șefii de cadre din în
treprinderi să fie mai ope
rativi la Întocmirea dosare
lor de pensionare. Am fă
cut instructaje cu ei.

— Bine. dar...
— Nici un dar. Acum, in

tenția noastră e să rezol
văm cererile lntr-un inter
val de timp chiar mai redus 
decât cel prevăzut de lege...

CU MÎTA-N...
SACOȘĂ

— Dv. vedeți ceva deose
bit ? — ne întrebă, fărăV —

veste, țeful complexului 
comercial cu autoservire 
din Piața Unirii.

— tn afară de marfă șl 
de oameni grăbiți să cum
pere nu vedem nimic. Ba 
nu, să ne ierți- acum il ve
dem și pe individul acela 
îmbrăcat in maro. Parcă în
ghite săpun.

— Nu înghite, cum să în
ghită ! — rise responsabilul. 
Fură. Bagă săpunul in sin.

Oprirăm omul in maro, 
care părea că înghite să
pun.

— Nerușinaților ! — zise 
dumnealui, in maro, gră
bind pasul spre autoturis
mul personal, parcat In 
fața magazinului. Păi, mă 
faceți pe mine hoț ? Uite, 
ca să nu existe dubii, în
torc buzunarele pe dos.

Și le Întoarse. Goale. 
Prinse curaj :

— Acum chem miliția ! 
Păi mă faceți pe mine...

în fața milițianului (che
mat de responsabil) omul 
in maro iși întoarse pe dos 
și... sinul. Din sin căzură 
16 bucăți de săpun „Mona 
Lisa". Gusturi fine. Nu 
era fitecine, ci Anton 
Vasillan, inginer la In
stitutul de studii și pro
iectări pentru îmbunătă
țiri funciare și gospodări
rea apelor.

MĂSEAUA 
DE MINTE

Spitalul Colțea. Slntem 
la cabinetul de stomatolo
gie cu asistență nocturnă. 
Un coridor scăldat intr-o 
lumină blândă. De o parte 
și de alta — lume. Ochi 
roșii de nesomn, fălci um
flate, vaiete, gemete înă
bușite, agitație. Bormașini- 
le minuscule sfredelesc la 
rădăcina dinților. Medicii 
transpiră, pacienții sint 
nervoși, surorile — impaci
entate. Printr-o ușă des
chisă se aud frînturi din- 
tr-un dialog :

— E măseaua mea, fac 
ce vreau cu ea. Scoate-o 1

— Dar poate fi Încă sal
vată. S-o tratăm !

— Scoate-o, așa vreau 
eu ! — se incăpăținează 
proprietarul măselei.

Moment de pauză. Tova
rășul Ștefan Țiculescu, 
stomatolog-șef, formulează 
citeva observații :

— Știți de ce năvălesc 
oamenii noaptea la stoma
tologie ? Nu mai au altă 
soluție. Durerea ajunge la 
culme.

incipientă și cu totul alt
ceva o carie avansată.

— Soluția ?
— Extinderea educației 

sanitare in toate colectivi
tățile — de la grădinița 
de copii, pină la uzină. 
Introducerea obligativității 
controlului dentar la anga
jare și pe parcurs.

Deci asta să fie cauza 
cozilor la cabinetele de

săpun, jucării, articole de 
uz casnic.

Sacoșele asaltează rafturi
le la propriu și la figurat 
Nu, n-am forțat imaginea 
Prin Hala Unirii se perin
dă zilnic 30—35 000 de oa
meni. Un oraș de mărimea 
Giurgiului ! Și se perindă 
cu folos. In 16 ore, saco
șele dislocă din hală 3—4 
vagoane de marfă ! Cele 
20 de casierițe încasează

mează la rind reorganiza
rea Halei Traian. Succes !

FĂRĂ STAFII
Șl FĂRĂ... BENEFICII ! 

PĂI, ĂSTA 
E CASTEL?

— Hai să ne mai des- 
morțim picioarele — mă

ÎN BUCUREȘTI a»

calul e prea mare, ba că e 
așezat cam peste mină...

Pe urmă am urcat scări
le. Am intrat in cele vreo 20 
de săli și odăi pustii. Dar 
nu, chiar pustii nu erau. 
Intr-o odaie de la etaj, de 
pildă, se afla sub cheie 
un... măturoi; în altă ca
meră — de 3,20—2,50 —
o cîrpă. Mi se pare că nu 
era... fermecată. N-am mai 
intrat în celelalte odăi. 
N-am intrat de frică. îna
inte vreme, prin castele 
pustii dădeai peste tot fe
lul de... stafii.

Intr-un cuvint, la Bucur 
— slabă afacerea. încasea
ză zilnic cît un... bufet din 
Obor ! Deosebirea e că să
lile lui mai mult goale 
sint (de) servite de o sută 
de oameni, pe cind tej
gheaua bufetului...

„Nu e bun localul", zic 
unii.

„Ba e bun", zic cei mai 
mulți. Doar firma trebuie 
schimbată. Ar fi altă viață 
dacă pe noua firmă ar 
scrie cam așa: Grădinița 
de copil „Bucur". Sau, mă 
rog, altceva care să fie cu 
folos.

— Ar putea «ă vină din 
timp.

— Le lipsește... măseaua 
de minte ! Adică educația 
sanitară. Neglijează sau 
pur și simplu le e frică 
de tratament ? Consecințe ? 
Degradarea aparatului mas- 
ticativ, duce la suferințe 
prelungite, la nopți pierdu
te, la randament scăzut in 
producție, uneori la Între
ruperea activității. Duce 
la tulburări ale aparatului 
gastro-intestinal. la alte 
complicații date de foca
rele infecțioase provocate 
de cariile dentare — reu
matism și afecțiuni cardio
vasculare. Ca să nu mal 
vorbim de aglomerațiile 
de la cabinetele de stoma
tologie. Pentru că una e 
să tratezi o carie In fază

stomatologie ? Mulți cetă
țeni sint de altă părere. 
Dar de ce să nu-i credem 
și pe stomatologi ? !

UNIVERSUL 
GOSPODINELOR

Hala Unirii. Ora 6 dimi
neața. In fața ochilor ți se 
desfășoară un tablou, in 
telul său, unic. Pe 2—3 
sute de mp sint expuse, 
intr-o ordine perfectă, cele 
mai diverse roade ale pă- 
mintului și muncii omului : 
păsări, pește, carne, meze
luri, brânzeturi, legume, 
fructe, semipreparate, con
serve. ouă, cozonaci, piine, 
ceaiuri, băuturi, detergenți.

zilnic cite o jumătate de 
milion de lei. Hotărit lu
cru, inițiativa luată de fo
rurile comerciale pentru 
reorganizarea halei, a altor 
complexe alimentare de tip 
universal (de pildă „Fortu
na") s-au dovedit utile, a 
fost primită de populație 
cu interes. Au ieșit la-ivea
lă nenumărate avantaje, 
atit pentru comerț, cit și 
pentru cetățeni : scurtarea 
timpului afectat cumpără
turilor (găsești tot ceea ce 
vrei lntr-un singur loc), 
reducerea cheltuielilor de 
circulație, posibilități spori
te pentru aprovizionarea 
directă.

Direcția comercială lo
cală ne-a informat că ur-

îmbie responsabilul resta
urantului Bucur de pe str. 
Poenaru Bordea.

— Hai, că e soare.
Ce frumos a fost ! 

Curtea pustie, înconjurată 
de arbori fructiferț și ne
fructiferi, aleile ei cochete, 
liniștea adincâ și odihni
toare din jur, aerul răco
ros șl pur te Îndeamnă la 
melancolie. Și dacă ești 
melancolic, ce poți discu
ta ? Noi, de pildă, am în
ceput să discutăm despre 
pierderile neplanificate cu 
care „lucrează" „castelul- 
restaurant" Bucur. Și de 
ce pierde ? Ba că aici nu 
prea vine lumea să mă- 
nince și să bea, ba că lo-

BORCANELE
S-AU ÎNCURCAT 

DEMULT.
DE DATA ASTA 

ÎNSĂ, PREA DE TOT!

După ce-am văzut 39 de 
cozi la 39 de centre de co
lectare a sticlelor și borca
nelor goale, ne-am plicti
sit. Hotărit lucru, la toate 
centrele de acest fei din 
Capitală sint cozi intermi
nabile. Mii de oameni Iși 
irosesc timpul liber la coa
dă la borcane goale ! Ab
surd și ridicol. Dar să sis
tematizăm : colectarea va

selor de sticlă este o trea
bă extrem de utilă, aduce 
statului și cetățenilor eco
nomii considerabile. Atunci 
de ce se produce îmbulzea
lă la revinzarea borcane
lor ? Cine știe, poate 
că I.C.V.A. (întreprinderea 
colectoare) a schimbat ma
cazul și preferă acum... 
sticlă pisată ! Așa gîndeam 
noi, dar un șef de servi
ciu de la I.C.V.A. ne-a 
scos din impas :

— Nu vrem sticlă pisată. 
Borcane întregi vrem, dar 
se face... coadă.

— Asta se vede, dar de 
ce ?

— Nu dispunem decît de 
o sută de centre pentru 
colectare. In aceste condi
ții ar trebui să cumpere 
recipiente goale și maga
zinele de tip „Alimenta
ra". Așa se procedează în 
toate orașele din țară (ba 
și la sate), doar Bucureș- 
tiul face excepție.

— De ce faceți excep
ție ? — am întrebat un șef 
de serviciu de la Direcția 
comercială a Capitalei.

— Nu facem excepție — 
și magazinele noastre 
cumpără.

— De cind ? Pînă azi nu 
cumpăra nici unul:

— De mîine.
Discuția (telefonică) a 

avut loc în urmă cu... 8
zile. Acum, cozile de la 
centrele I.C.V.A. sint parcă 
și mai stufoase. Nu e de 
mirare. Magazinele de tip 
„Alimentara** vind în con
tinuare borcane pline, dar 
nu cumpără borcane goale. 
Cit privește centrele 
I.C.V.A., li se reduce „po
tențialul" văzind cu ochii. 
Un centru n-are gestionar, 
unul n-are unde să mai 
depoziteze sticlele, altul 
n-are parale...

S-au încurcat... borca
nele !

Gh. GRAURE
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Pe dealurile din preajma ’* 
calității Șiria (Arad) a c 
o pădurice de salcimi. ____
unde, in urmă cu cițiva ani, da
torită vegetației sărace, pămin- 
tul suporta o puternică eroziune, 
micii gospodari ai comunei, e- 
levii școlii generale, au hotărit 
să planteze puiețl de sal ’ 
Inițiată in urmă cu trei ani,_
țiunea lor — „Floarea de sal
cim" — a ajuns, anul acesta, să 
însumeze 100 000 puieți plantați. 
Elevii din Șiria nu consideră 
insă acțiunea incheiată, ei an- 
gajindu-se, recent, să' repopu
leze și celelalte terenuri aride 
cu cite^ cel puțin 20 000 puieți 
j- --------- . peniru tniția_

felicitări !
de salcim anual, 
ti va lor, sincere

Sfîrsit de
9

carieră
Nu demult, citeva autocami

oane încărcate cu piatră ale 
întreprinderii de industrie lo
cală din Rupea (Brașov) au 
găsite in curțile unor locuitori 
din comunele apropiate. Aceasta, 
în timp ce in carierele din 
care plecaseră, ele figurau insă 
că-și lăsaseră încărcătura îp in
cinta unor unități socialiste. 
Schimbarea traseelor i...,.^ 
— după rum au stabilit organele 
J‘ ------- ’ - . lui D.

intre- 
Bine- 

mărului.

de resort — se datora 
Popescu, ... 
prinderea ___ ,____
înțeles, nu de florile ______
Printr-o serie de falsuri operate 
în scriptele întreprinderii, el 
și-a însușit într-un timp scurt 
45 000 lei. Așa stînd lucrurile, 
în curînd, D. P. se va convinge 
că pe bază de falsuri nu se 
face... carieră !

salariat la 
menționată.

Joacă fatală
Nu cu multă vreme în urmă, 

tinărului Vasile Dumitru, din co
muna Brăhășești, județul Galați, 
în vîrstă de 18 ani, i-a venit 
năstrușnica idee de a pune mi
nerul ușii de la locuința sa, 
prin intermediul unui 
tor, în contact cu priza eiecmc;; < 
Din joacă — susține el. AceastW 
joacă avea să se încheie însă 
tragic. 
Vasile

Un prieten al său, 
Stoica, a pus mina 

pe clanța de la ușa respectivă 
și a fost electrocutat. O nesă
buință, din păcate, scump plă
tită.

Doctorul
și mistrețul

Godri Simon și Geese Arpad 
din Ghidfalău (Covasna) l-au a- 
nunțat intr-una din zile pe me
dicul Florin Fenechiu că i s-a 
ivit un prilej de a-și arăta iscu
sința de vinător. Zăriseră un 
porc mistreț rătăcit nu departe 
de sat. Medicul n-a stat mult pe 
ginduri. A luat pușca și... a ni
merit in plin. După care cei 
trei au împărțit „trofeul" in 
părți egale. Dar n-a trecut mult 
și au fost luați și ei la ochi, 
fiind obligați să plătească des
păgubirile legale. In plus, medi
cul F.F. a rămas fără armă și 
permis de vînătoare.

După beție, 
la volan...

După 
titate 
conducătorul 
Bostan a pornit la drum cu 
autoturismul l—BN—533, însoțit 
de două persoane. în stare eu
forică, gonind cu viteză exce
sivă, in timp ce trecea prin 
Valea Caselor, din comuna Du
mitra, G.B. a pierdut controlul 
volanului. Autoturismul a pă
răsit șoseaua și după citeva se
cunde de zbor s-a oprit intr-un 
arbore de pe cimp. Șocul a 
transformat autovehiculul intr-o 
armonică, iar șoferul și cei 
pasageri răniți grav au fost 
ternați in spital.

ce a consumat o can- 
apreciabilă de alcool, 

auto Glleorghe

doi 
in-
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Plecarea tovarășului 
Xuan Thuy

Tovarășul Xuan Thuv, secretar al 
Comitetului Centra] al Partidului 
crier ce muncesc din Vietnam, mr- 
Tustru, șeful delegației guvernului 
R. D. Vietnam la Conferința de la 
Taris cu privire la Vietnam, care 
ne-a vizitat tara la invitația C.C. al 
P.C.R.. a părăsit luni Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost condus de tovărășii Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetu

SOSIREA IN CAPITAIĂ A MINISTRUIUI AFACfRILOR 
EXTERNE Al MUCH POPULARE CONGO

..Sint fericit că am ocazia să vizitez 
Remania, câ voi avea prilejul să fa
cem. in cursul întrevederilor, un bi
lanț al cooperării atit de fructuoase 
stabilite Intre țările noastre". a de
clarat la sosirea pc aeroportul Oto
peni Charles David Ganao, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Congo, care intreprinde, la 
invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu, o vizită ofi
cială în țara noastră.

Ministrul congolcz, care este înso
țit de experți și consilieri, a fost in- 
timpinat la sosire de George Maco
vescu. ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Ecobcscu, adjunct al minis
trului. Ghcorghe Stoian, ambasadorul 
României la Brazzaville, de funcțio- 
nari superiori din M.A.E.

Av fost de față Eugene Germain 
Mankou. ambasadorul Republicii 
Populare Congo la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La scurt timp după sosire, minis

trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Congo. Charles David 
Ganao, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei cen
tru libertatea Dooorului si a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat carte Eu
gene Germam Mankou. ambasadorul 
Republicii Populare Congo la Bucu
re? t, precum și persoanele oficiale

Zilele economiei
în Capitală s-au deschis, luni di

mineața, Zilele economici ceho
slovace, manifestare organizată de 
Camera dc comerț a Republicii So
cialiste Cehoslovace in colaborare cu 
instituția similară din țara noastră.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej. Alojz Kusalik, ministrul indus
triei slovace, conducătorul delegației 
economice cehoslovace, prezente cu 
acest prilej in țara noastră, și 
Constantin Stanciu. adjunct al minis
trului comerțului exterior, au rele
vat rolul acestei acțiuni In direcția 
cunoașterii realizărilor și perspecti
vele de dezvoltare ale economiilor 
Cehoslovaciei și Rorrtâniei in vederea 
promovării relațiilor economice, ști
ințifice și tehnice, a schimburilor co
merciale, reciproc avantajoase, dintre 
cele două țări.

La festivitatea de deschidere au 
participat Ilie Cișu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
Chimice, Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț, directori 
generali și reprezentanți al conduce
rii unor centrale industriale și în
treprinderi bucureștene.

Au fost prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești, și Ludvik Cerny, președintele 
Camerei de Comerț a R. S. Ceho
slovace.

• SPORT « SPORT « SPORT « SPORT «?ȘP0RT;« SPORT «/SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA RUGBIBOX: Ieri, în sala Floreasca

Prima gaia a turn aidin 
„Centura de aur“‘

Pehe 1 500 de spectatori au asistat 
aseară in sala sporturilor de la Flo
reasca la reuniunea inaugurală a 
celei de-a Il-a ediții a competiției 
internaționale de box : ..Centura de 
aur". La actuala ediție iși dispută 
medaliile de aur la cele 11 categorii, 
pugiliști din Bulgaria. Cuba. R.P.D. 
Coreeană, Franța. Ghana. Italia. O- 
landa. Turcia. Uganda. Ungaria și 
România.

In prima parte a reuniunii, spec
tatorii au urmărit citeva meciuri a- 
tractive la categoria ..semimuscă". în 
vervă deosebită, Cosma Rcmus l-a 
învins net la puncte pe turcul Ala- 
din Ceakir. care a fost numărat de 
două ori. Un alt reprezentant al ță
rii noastre. Al. Turei, campion eu
ropean la tineret, a ciștigat prin 
abandon In repriza a Il-a In fața 
bulgarului Gh. Osmanov. Cubanezul 
J. Hernandez a știut să profite de 
alonjă. obținind decizia la puncte in 
dauna lui St. Boboc. Datorită unei 
combativități excepționale, italianul 
G. Curcetti s-a lmous net riștieind 
rrln abandon In ultima repriză in 
fața unui „stilist*, maghiarul J. Hu- 
cric. Alte rezultate : cat. muscă : J. 
Odvori (Uganda) b. ab. 3 Tr. Cerchia 
(România) : cat. ușoară : Adrian 
Guțu (România) b.D. L. Sinziani (Ita
lia) : cat. mijlocie mică : Sandu Tiri- 
lă (România) b. ab. 3 S. Barcza (Un- 
gariai : c?* ■ r. --.^v
(Bulgaria) b. ah. 3 V Crnltoru (Ro- 
mânte' : T. Siv,r*i HJ--«»ariat h ko 1 
Kim Rok-in (R.P.D. Coreeană) ; M.

Iniilnlrea de gimnastici dintre re
prezentativele feminine de tineret 
ale României și Bulgariei, desfășura
tă in orașul Ruse, s-a încheiat cu 
victoria gimnastelor românce. La in
dividual compus, pe primul loc s-a 
clasat Felicia Bcjan (România) cu 
36.85 puncte, urmată d*» Krasimira 
Stoiceva (Bulgaria) — 36.80 puncte și 
Tatiana Pruteanu (România) — 35.50 
puncte.

La Cracovia, s-a disputat intilni- 
rea de gimnastică dintre echipele fe
minine ale Liceului nr. 35 clin bucu
rești și cea a Liceului Vavclj din lo
calitate. La Individual, primele două 
locuri au fost ocupate de reprezen
tantele Liceului nr. 35 d:n București 
ștefania Trandafir și Mihai Mibaela. 
cu 37,85 puncte și respectiv 37,10 

lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Dumitru Turcuș. adjunct de 
șef do secție la C.C. al PC.R. Nicn- 
lac Ghenea. secretar general la Mi
nisterul Afacerilor Externe, acti
viști de partid.

Au fost prezențl Nguyen Dang 
Hanh. ambasadorul R. D. Vietnam, 
precum șl șefi ai altor misiuni diplo
matice acreditat! la București.

(Agerpres)

care 11 însoțesc pe ministrul con- 
golez.

Au fost de fată Ghcorghe Stoian. 
ambasadorul României la Brazzavil
le. Vasil? l?răgoiescu. sJecrotar al 
Comitetului executiv al Consiliului 
municipal București, funcționari su
periori din M.A.E.. generali și ofi
țeri superiori.

După solemnitate, oaspeții au vi
zitat rotonda monumentului.

★
Luni scara, dl. Charles David Ga

nao, m nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Congo, însoțit de 
Eugene Germain Mankou, ambasa
dorul acestei țări la București, a 
făcut o vizită protocolară ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. George Macovescu.

Au fost de față Ghcorghe Stoian. 
ambasadorul României în Republica 
Populară Congo. Lucian Petrescu, 
director in Ministerul Afacerilor Ex
terne, iar din partea 
Rend Mathd și Bernard 
directori in Ministerul

congoleză 
Ma'ingou. 
Afacerilor

Externe.
Convorbirea, care a avut loc cu

această ocazie, s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
In cursul serii, ministrul congolez. 

împreună cu persoanele oficiale care 
il însoțesc, a vizitat noi cartiere 
ale Capitalei.

(Agerpres)

II. S. Cehoslovace
In cadrul acestei manifestări, pină 

la 20 aprilie, specialiști din țara 
prietenă vor prezenta expuneri des
pre realizările economiei cehoslovace 
și îndeosebi ale industriei construc
toare de mașini electro-tehnice și 
chimice.

(Agerpres)

Sosirea Ansamblului 
circului chinezesc din Șanhai

Mulțumind pentru călduroasa pri
mire făcută membrilor Ansamblului 
circului ch nezesc din Sanhai, la so
sirea lor luni in Capitală, Iuan Tun- 
lin, conducătorul acestei prestigioa
se formații artistice, și-a exprimat 
satisfacția pentru prilejul oferit de 
a intreprinde un turneu in țara noas
tră. de a cunoaște publicul românesc 
in fața căruia vor susține mai multe 
spectacole.

Turneul solilor artei chineze, ex
clusiv bucureștean, programează pe 
scena sălii „Rapsodia română"

Constantinescu (România) b. p. Sjuer 
Tuninga (Olanda).

Astăzi cu Începere de la orele 14.00 
și 19,00 vor avea loc două reuniuni 
tot In sala Floreasca. Miercuri la 
Floreasca este programată o singură 
gală, cu prima lovitură de gong de 
la ora 19,00. Joi și vineri, cu înce
pere de la ora 19.00. pe ringul mon
tat In incinta patinoarului artificial 
,.23 August" au loc semifinalele. 
Simbătă este zi de odihnă. Finalele 
se vor desfășura duminică 22 aprilie 
dimineața de la ora 10,00, la pati
noarul „23 August".

Tinere gimnaste românce la 
concursuri internaționale
„Turneul campionilor", competiție 

de gimnastică desfășurată la „Empire 
Pool" din Londra, a reunit sportivi 
și sportive din mai multe țări euro
pene. printre care U.R.S.S., R.D. Ger
mană, România, Ungaria, R.F. Ger
mania, Danemarca. In competiția fe
minină, tinăra gimnastă româncă 
Anca Grigoraș s-a comportat merito
riu, situindu-se pe locul al treilea cu 
36.25 puncte. Victoria a. revenit re
prezentantei U.R.S.S., Elvira Saadi — 
37.70 puncte, urmată de Angelika 
Hellman (R.D. Germană) — 37,05 
puncte. Locui 4 a fost ocupat de 
Uta Schorn (RF. Germania) — 35,20 
puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
puncte. Pe echipe au ciștigat gimnas
tele poloneze cu scorul de 184,85 
puncte la 180.15 puncte.

TENIS. STAN SMITH DIN NOU 
ÎNVINGĂTOR ÎN FAȚA LUI LA
VER. Finala turneului internațional 
de tenis de la Bruxelles s-a încheiat 
cu victoria campionului american 
Stan Smith. învingător cu 6—2. 6—4 
6—1 in fa’a asului australian Rod 
Li’ r. Proba de dublu a revenit cu
plului american Stan Smith — Bol: 
Lu'z. care a ciștigat cu 6—4. 7—6 
nart’da finală susținută In compania 
perechii australiene John Alexan
der —Phil Dent

Clștîglnd turneul internațional de 
tenis de la Cleveland (OHIO), austra
lianul Ken Rose wall a repurtat cea

Reprezentantul permanent al României 
la C.A.E.R. a plecat la Moscova

Tovarășul Ghcorghe RAdutescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- 
hiștt i, a plecat luni la Moscova, pen
tru a psrt’dpa la lucrările celei de-a 
62-a ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

La plecare, pc aeroportul Otopeni» 
se aflau tovarășul Manea Măncscu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și alte persoane 
oficiale.

Era de față V. I. Drozdenko, am

Sosirea în Capitală a președintelui celei 
de-a XXVII-a sesiuni a Adunării generale a O.N.II.

La invitația Ministerului Afaceri
lor Externe, luni seara a sosit In Ca
pitală președintele celei de-a 
XXVII-a sesiuni a Adunării generale 
a Organizației Națiunilor Unite, Sta
nislaw Trepczynski. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R.P. 
Polone.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare economică

La Consiliul de Miniștri au început, 
luni dimineața, lucrările celei de-a 
Vil-a sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-iugoslave de colaborare eco
nomica. Delegațiile celor două țări 
sint conduse de Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și, respectiv, de Dușan Gllgo- 
rievici, membru ăl Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej, se examinează mo
dul de îndeplinire a măsurilor con

VIZITA NEOFICIAIĂ

Luni după-amiază a sosit intr-o 
vizită neoficială dl. Gaston Thorn, 
ministru al afacerilor externe al Lu
xemburgului.

(19—20 aprilie) și la Circul de stat 
(21 aprilie—6 mai) mai multe repre
zentații.

Oaspeții au fost salutați pe aero
portul Otopeni de Ton Brad, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, precum și de 
artiști bucureștcni.

Se aflau de față Cian Hai-f un. 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

© Astăzi, selecționata
Selecționata de rugbl a Armatei 

franceze — care, după cum se cu
noaște, a Intilnit duminică echipa 
Steaua, lidera clasamentului diviziei 
A — susține astăzi după amiază 
(ora 16,30) un nou meci amical. Par-

© Miine, la București, începe Turneul F.I.R.A.
Reprezentativele de juniori din opt 

țări (Franța, Maroc, Italia, Cehoslo
vacia. Polonia, R.F. Germania, Spa
nia, România) se întrec, incepind de 
miine, in cadrul Turneului F.I.R.A., 
veritabil campionat european pentru 
echipele de juniori. La ediția de a- 
nul trecut, trofeul a revenit juniori
lor români, a căror comportare ge
nerală a fost elogiată de specialiști. 
In această calitate deci, de deținători

DE AZI

„Cupa țărilor latine" la handbal
Actualul turneu in străinătate al președintelui Luiz Echeverria 

Alvarez repune in atenția observatorilor evoluțiile semnificative sur
venite in politica internă și externă a Mexicului. în legătură cu 
aceasta, reproducem mai jos extrase diutr-o recentă sultă de articole 
publicate de ziarul „LE MONDE“,

BACAU (corespondentul „Scinteii", 
Gh. Baltă). Incepind de astăzi, in 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej se va 
desfășura, timp de cinci zile, com
petiția dotată cu „Cupa«țărilor la
tine". Aflată la cea de-a V-a ediție, 
această întrecere e rezervată echipe
lor reprezentative masculine de ti
neret șl reunește pe Valea Tro- 
tușului, echipe din Italia, Brazi
lia, Franța, Portugalia, Spania și 
România. Deci, șase reprezenta
tive de țări Iși vor disputa 

de-a doua victorie consecutivă in 
grupa B a concursurilor rezervate ju
cătorilor din gruparea W.C.T.

In finală, Ken Rosewall l-a Între
cut cu 6—3. 6—4 pe englezul Roger 
Taylor.

ATLETISM. La Ruse, s-a disputai 
'ursa internațională de mar$ (pc dis- 
'anța de 20 km), la starlul căreia au 
'ost nr-'zent1 aticți din Cehoslovacia 
Rom'.nia și Bulgaria. Pc primul loz 
s-a clasat mă-$ă’u:tr.rul bulgar Ște
fan Kurev — Ih 28TB’’ — record na
tional. u’-mat de românit Constantin 
Stan și Ion Gisitu, cu 1b 29'13” și 
respectiv, lh 29'32”.

CICLISM. Disputată pe ploaie și 
vint, cea d'-a 71-a ediție a cursei 
cicliste Internaționale Paris—Roubaix 

basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★
La sosirea la Moscova, tovarășul 

Ghcorghe Rftdulcscu a fost Intimpl- 
nat de M. A. Leseciko. vicepreședin
te al Consiliului dc Miniștri al 
U.R.S.S., N. V. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R.

Au fost prrzenți Ion Ciubotarii, 
ministru plenipotențiar, consilierul 
Ambasadei României la Moscova, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele n 
fost intimplnat de Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. de funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost de față Jaromir Oche- 
duszko. ambasadorul R.P. Polone h 
București, și membri ai ambasadei.

venite șl a recomandărilor date cu 
ocazia intilnirilor la nivel înalt 
dintre conducătorii de partid și de 
stat din cele două țâri, privind dez
voltarea in continuare a relațiilor e- 
conomicc româno-iugoslave. Comisia 
analizează, de asemenea, in vederea 
stabilirii măsurilor corespunzătoare, 
no! posibilități de colaborare eco
nomică, cooperare și specializare in 
producție in diferite domenii de acti
vitate, de interes reciproc.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele 
luxemburghez a fost intimpinat de 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

vremea
Timpul probabil pentru . zilele de 

18, 19 și 20 aprilie. în țară : Vre
mea se menține rece la început, apoi 
se încălzește ușor. Cerul va fi tem
porar noros. Se vor semnala ploi cu 
caracter izolat. îndeosebi In primele 
zile. Vint potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cupripse intre minus 2 
șl plus 8 grade, izolat mai cobori te 
in prima noapte, cind in nordul tă
rii. izolat, se va produce brumă. 
Maximele vor fi cuprinse intre 8—18 
grad-? local mai ridicate. La Bucu
rești : Vreme rece la început. anei 
in curs de încălzire ușoară. Cerul 
va ti temporar noros. Vint potrivit.

Armatei franceze—Dinamo
teneră de Întrecere va fi formația 
Dinamo București, aflată pe locul al 
treilea in clasament. Partida va avea 
loc pe stadionul Steaua (bd. Ghen- 
cea).

ai trofeului, echipa noastră are obli
gații suplimentare pentru a se com
porta cit mai bine, candidind din 
nou la titlu.

In prima zi a turneului (miine, de 
la ora 16) sint programate două cu
plaje : pe stadionul „Progresul" : 
Franța — Maroc și Italia — Cehoslo
vacia ; pe stadionul „Glulesti" : 
România — Polonia și Spania — R.F. 
Germania.

trofeul pe o frumoasă bază sportivă, 
unde partidele vor avea loc dupâ- 
amiaza și seara, la lumina reflectoa
relor. Selecționata noastră numără 
In componența ei cițiva handbaliști 
deja cunoscuțl. cum ar fi Drăgăniță. 
Capră, Szabo. Vărgălui. Țimpu și 
Grabovschl (Dinamo-București).

Pentru astăzi, prima zi a întrecerii, 
sint programate următoarele meciuri : 
Franța — Brazilia, Spania — Portu
galia șl România — Italia.

a fost dștlgată de cunoscutul rutier 
belgian Eddy Merckx, care a sosit cu 
un avans de peste 2 minute față de 
următorii clasați. învingătorul a rea
lizat pe distanța de 272 km timpul de 
7h 28'43". Din 135 de concurent! pre- 
zenți la start, doar 38 au reușit să 
termine cursa

ȘAH. Marele maestru suedez Ulf 
Andersson este noul lider al turneu
lui internațional de șah de la Las 
Palmas (Insulele Canare) cu 7 punc
te, după runda a 11-a. îl urmează L. 
Stein (U.R.S.S.) — 6.5 puncte și o 
partidă întreruptă. în runda a ll-a. 
Andersson l-a invins pe Huguet. 
Diez del Corral a ciștigat la Florin 
Gheorghiu, iar Darga a remizat cu 
Panno, *

Delegația de activiști ai P.C. 
din Cuba a părăsit Capitala

Delegați" de activiști al Parti
dului Comunist din Cuba, con
dusă de Augustin Alcmany Ri
vero, activist la Comisia de 
construcții a C.C. al P.C. din Cuba, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de schimb de expe
riență in țara noasLrft, a părăsit luni 
Capitala. (Agerpres)

0 delegație a U.G.S. R. 
a plecat în liban

O delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor d:n România, condusă 
da tovarășul Ghcorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S. R., a plecat, luni dimineața, 
spre Beirut, pentru a face o vizită in 
Liban, la invitația Federației Națio
nale a sindicatelor muncitorilor și 

- funcționarilor din această țară (Fc- 
nasol).

Cuvîntarea ambasadorului 
Danemarcei la posturile 
de radio si televiziune•

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Danemarcei, ambasadorul acestei țări 
la București, Torbcn Busck-Nielsen, 
a vorbit, luni seara, la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

Cronica zilei
AMBASADORUL R. A. SIRIENE 

A SOSIT LA BUCUREȘTI
La București a sosit Souheil 

Ghazii. ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Reoublicii Arabe 
Siriene in Republica Socialistă 
România.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Si

riei. George Macovescu. ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, a trimis o telegra
mă de felicitare lui Abdul Halim 
Khaddam. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Arabe Si
riene.

★
O delegație de specialiști condusă 

dc Matei Ghlgiu, ministrul construc
țiilor industriale, a efectuat o-vizită 
în schimb de experiență in Uniunea 
Sovietică,.la Invitația lui I. A. Gani- 
cev, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Construcții de pe lingă 
Consiliul de Miniștri.

Vizita a prilejuit un fructuos 
schimb de idei între specialiștii ro
mâni și sovietici in probleme de in
teres reciproc din domeniul aplicării 
tehnologiilor noi, folosirii materialelor 
ușoare și cu eficiență mare, a ridi
cării gradului de industrializare și 
mecanizare a construcțiilor.

★
După cum s-a anunțat, luni dimi

neața, in cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, incepind de la 25 aprilie, Ca
pitala țârii noastre găzduiește o se
rie de manifestări internaționale 
consacrate problemei ambalajelor. 
Este vorba de Adunarea generală a- 
nualâ a Federației europene de am
balare, care, intre altele, va proceda 
la alegerea noului președinte al a- 
cestui organism, Inaugurarea unei 
expoziții de specialitate. Totodată, 
Bucureștiul va găzdui festivitatea 
decernării premiilor concursului eu
ropean anual de ambalaje — „Euro
star". Simpozionul cu tema : ..Rațio
nalizarea consumului de ambalaje șl 
materiale pcntrU ambalare" va reuni 
circa 400 de specialiști români și 
străini. (Agerpres)

„LE MONDE**

me!!ic nevoie de cooperare,
nu de exploatare11

Conform dorinței guvernului pre
zidat de Luiz Echeverria Alvarez, 
cea de-a 62-a anive^/are a revoluției 
mexicane ș-a desfășurat sub semnul 
omagierii lui Benito Juarez, aposto
lul independentei naționale. Cea 
de-a doua figură in galeria' eroilor 
naționali este Lâzaro Cardonas, apă
rătorul dezmoșteniților si tribun al 
suveranității eco
nomice a țării. -- 

Apărarea sau 
cucerirea unei su
veranități auten
tice și nu for
male, o mai bună 
retribuire a veni
turilor, deschide
rea unui dialog permanent cu 

“opoziția — lată principiile de bază 
proclamate de președintele Luiz 
Echeverria Alvarez. Programul său 
este frecvent aorcciat. nu numai de 
partizani, ci și de adversari, drept 
„neocardenism".

Guvernul actua’ afirmă că e ne
cesară o frinare dacă nu o opri
re a procesului deznaționalizării e- 
conomiei. un control mai riguros a- 
supra investițiilor străine in scopul 
afirmării suveranității naționale.

Echeverria propune o deschidere 
democratică, dialogul eu toată lu
mea. El afirmă că justiția socială 
trebuie să treacă înaintea imperati
velor creșterii economice. Dare sin
cer preocupat de soarta așa-numiți- 
lor .,marginales" (oamenii de la mar
ginea societății) iși multiplică vi
zitele in localitățile mici șl mijlocii. 
Incercind un contact direct cu popu

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

ARABE SIRIENE

Excelenfei Sale
Domnului HAFEZ AL-ASSAD 

Președintele Republicii Arabe Siriene 
DAMASC

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, am plăcerea să 
adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului român șl al meu personal, cordiale feli
citări și cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dv., pentru 
progresul și bunăstarea poporului sirian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului MAHMOUD EL-AYOUBI 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene

DAMASC

Sărbătoarea națională a Republicii Arabe Siriene îmi oferă plăcuta 
ocazie de a adresa Excelenței Voastre calde felicitări și cele mal bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră și a poporului sirian.

La Damasc e
de două ori primăvară

La Damasc, primă
vara, sosită cu oare
care InXlrziere. a intrat 
pe deplin in dreptu
rile sale. Viaturile cu 
nisip venite din de
șert s-au domolit, po
mii înverziți si flori
le multicolore împo
dobesc străzile orașu
lui. în acest decor al 
naturii reînnoite, po
porul sirian prieten 
serbează astăzi Ziua 
sa națională. în a- 
ceastă zi. se împli
nesc 27 de ani de la 
eliberarea tării dc sub 
dominația colonială — 
moment de excepțio
nală importanță, care 
a deschis poporului si
rian o ..primăvară a 
istoriei" — respectiv 
perspectiva unei dez
voltări multilaterale 
da sine stătătoare a tă
rii. propășirii sale e- 
conomlce și 6ociale. 
Progrese însemnate au 
fost înregistrate in a- 
oeștl ani in lichidarea 
anacronismelor social- 
politice, ca si in rea
lizarea de prefaceri cu 
caracter democratic și 
progresist, in dezvol
tarea independentă a 
ccononiiei. O pondere 
deosebită a căpătat 
sectorul de stat — 
care a aiuns să re
prezinte 80 la sută in 
ansamblul industriei 
și 60 la sută în do
meniul comerțului ex
terior. Totodată, pă- 
mintul a fost con
fiscat de la latifun
diari, 1.6 milioane 
hectare fiind distribu
ite țăranilor, in ca
drul unei ample re
forme agrare. Exploa
tarea subsolului a de
venit monopol de stat. 
Băncile și societățile 
de asigurare au fost 
naționalizate.

Planul cincinal ac
tual (1971—1975) a în
registrat o serie de 
realizări notabile în 
domeniul dezvoltării 
industriale, o serie 
de noi Întreprin
deri infrind in acțiu
ne în nrimil doi ani : 
uzinele de îngrășă
minte chimice de la

Homs, cu o producție 
anuală de 150 000 tone, 
uzina de fier și marea 
filatură de bumbac 
de la Hama. fabricile 
de conserve de la Sa- 
lamyde și Jabla etc.

O atenție deosebită 
se acordă valorifică
rii resurselor natura
le ale țării. Producția 
de petrol brut a Si
riei a depășit fl mili
oane de tone în 1972, 
din care aproape ju
mătate sint rafinate in 
tară. Cu bune rezulta
te se dezvoltă exploâ-

DE LA CORES
PONDENTUL NOS

TRU

țările zăcămintelor de 
fosfați, una din princi
palele bogății siriene.

In domeniul agri
culturii. accentul este 
pus pe mecanizarea și 
f er Lili z arca solyl,u i. -
cele 14 ferme de stat 
și 1615 cooperative, 
agricole existente 
fiind menite să con
stituie. în concepția 
autorităților, un exem
plu de urmat pentru 
Întreaga agricultură.

Unul din cele mai 
Importante obiective 
economice ale Siriei 
il constituie marele 
baraj de pe Eufrat, 
menit să contribuie, 
intr-o măsură impor
tantă, la electrificarea 
țării și la irigarea u- 
nor zone întinse.

Paralel cu reali
zările de ordin eco
nomic. Siria a înre
gistrat in ultimii ani 
însemnate progrese în 
domeniul social-cul
tural.

Poporul român ur
mărește cu caldă sim
patie eforturile po
porului sirian îndrep
tate spre făurirea unei 
vieți mal bune. In a- 
cest spirit, se poate 
constata cu satisfac
ție că relațiile din
tre Republica Socialis
tă România si Repu

lația și cu problemele ei reale. El 
l-a primit cu căldură pe președin
tele Salvador Allende, care, in cu- 
vintarea rostită la Guadalajara, i-a 
elogiat pe Fidel Castro și pe Gue
vara... Ca și in 1S34. problema agra
ră este una din cheile modernizării 
și dezvoltării Mexicului. Dar azi 
ea e mai puțin o chestiune de 

distribuire a păminturilor decit de 
reconsolidare a cooperativelor (cjl- 
dos) create prin reforma aerară, de 
modernizare și perfecționare a me
canismelor de ajutorare a țăranilor, 
dc favorizare a descentralizării in
dustriale pentru a crea locuri de 
muncă în statele cele mai atinse de 
șomaj, de aplicare a planurilor de 
irigare, de luptă împotriva reface
rii ilicite a marilor proprietăți fun
ciare.

Măsurile adoptate de actualul gu
vern converg In sensul reducerii de
pendentei economice. A fost pro
mulgată o lege asupra trajisferulul 
de tehnologie șl alta. In luna mar
tie. privind controlul mai riguros a- 
supra investițiilor străine. Compa
nia minieră „Cananea", principala 
producătoare de cupru a tării, a fost 
„mexioanlzată". Statul * achiziționat

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

blica Arabă Siria cu
nosc in ultimii ani o 
dezvoltare ascendentă 
in toate domeniile. A- 
oordul de colaborare 
economică româno-sl- 
rian, încheiat în oc
tombrie 1972. acordu
rile comercial si cul
tural oferă cadrul 
propice pentru întă
rirea legăturilor de 
cooperare multilatera
lă reciproc avanta
joase dintre cele două 
state. Cu sprijin teh
nic românesc, au fost 
date in exploatare a- 
nul trecut primul com
plex de exploatare a 
fosfaților de la Khnej- 
fis și instalațiile de 
insilozare și încărcare 
a fosfaților din portul 
Tartus. Se are. de a- 
semenea. Ln vedere, 
conform acordului e- 
conomic In vigoare, 
realizarea de către 
partea română si a al
tor obiective In dome
niul industriei, agri
culturii și al construe-, 
t iilor șoc ial-culturale.,.. ( 
Țoațe, acestea cor.sti-' 
tuie o expresie eloc
ventă a politicii con
secvente a României 
socialiste de prietenie 
in fapte cu poporul 
sirian, parte integran
tă a prieteniei cu toa
te popoarele arabe, a 
soriiinului acordat e- 
forturilor lor pentru 
accelerarea dezvoltă
rii economice si so
ciale.

în convorbirile dut- 
tate cu oficialități si
riene, cu prilejul u- 
nei recente vizite, am 
putut constata că sen
timentele pe care po
porul nostru le nu
trește fată de ponorul 
Siriei sint reciproc 
împărtășite, pretutin
deni manifest! ndu -se 
dorința de a se adinei 
si extinde în conti
nuare legăturile mul
tilaterale cu n - 
nia. în interesul bila
teral. ca și al cauzei 
generale a păcii și coo
perării internaționale.

Crărfun IONESCU 
Damasc.

anul trecut 34 la sută din acțiunile 
firmei „Panamerican Sulphur", ceea 
ce ii va permite să controleze 91 la 
sută din industria sulfului. Statul 
mexican și-a asigurat controlul direct 
a jumătate din resursele bancare 
ale țării.

Statul controlează de acum aproa
pe toate ramurile de bază : petrol, 
transport, energie. Rămin insă des
tule sectoare ale economiei unde In
teresele străine au reușit să-și edi
fice bastioane solide : Industria ali
mentară, farmaceutică, de automo
bile și altele. In genere, ramurile 

producătoare de 
echipamente in
dustriale rămin 
Încă foarte de
pendente de teh
nologia și capita
lul străin. „Noi 
nu mai putem to
lera — spunea

cu fermitate Echeverria — ca socie
tățile străine să se îmbogățească pe 
spinarea noastră. Industrializarea 
țării a început acum 25 de ani, la 
scurt timp după al doilea război 
mondial. Ea era neresară. dar tre
buie să admitem az| că a costat 
foarte scump. Noi am plătit pro
dusele industriale la prețuri foarte 
mari, mult mai mari ea cele practi
cate in țările industrializate care 
ni Ie vindeau. Noi plătim de ase
menea taxe exorbitante pentru ser
viciile și asistența tehnică care nc-au 
fost impuse. NOI AVEM NEVOIE 
DE COOPERARE ȘI NU DE EX
PLOATARE. INVESTIȚIILE STRĂ
INE. ORICARE AR FI. TREBUIE 
SA SE SUPUNĂ LEGILOR SI SA 
CORESPUNDA OBIECTIVELOR DE 
DEZVOLTARE ALE TARILOR CĂ
RORA LE SINT DESTINATE",



viața internațională____
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LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALA ASUPRA VIETNAMULUI

R.D. Vietnam cere respectarea
Acordului de la Paris

HANOI 16 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a adresat țârilor participante la 
Conferința internațională asupra 
Vietnamului un apel in problema în
deplinirii Acordului de la Paris pri
vind Încetarea războiului și restabi
lirea păcii in Vietnam și a protocoa
lelor acordului in perioada care a 
trecut de la semnarea acestora. Do
cumentul arată că in intervalul dat, 
S.U.A și administrația de la Saigon 
au întreprins o serie de acte care 
încalcă prevederi ale Acordului de 
la Paris.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam cere, în vederea men-

ținesrli unei pâri durabile, ca admi
nistrația de la Saigon să înceteze 
toate acțiunile ofensive împotriva re
giunilor eliberate și să predea Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud între
gul personal militar și civil vietna
mez caro se află incă in detențiune. 
Statele Unite — se spune in continua
re — trebuie să pună capăt pe de
plin prezenței lor militare, să înce
teze amestecul in treburile interne 
ale Vietnamului de sud, să-și înde
plinească cu strictețe angajamentele 
privind deminarea apelor R.D. Viet
nam. să înceteze toate acțiunile care 
încalcă suveranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam.

Sesiunea Comisiei Economice O.N.U. pentru Asia 
ți Extremul Orient

Cursul ascendent al relațiilor
dintre Romania

TOKIO 16. (Corespondență de la 
FI. Țtilu). * • ...................
lucrările
nomice a O.N.U. pentru Asia și Ex
tremul Orient (E.C.A.F.E.). In șe
dința plenară de dimineață a luat 
cuvintul ambasadorul țării noastre 
în Japonia, Nicolae Finanțu, care 
participă la sesiune in calitate de 
observator.

Relevind că România urmărește cu 
atenție și Interes eforturile țărilor a-

Aicl au continuat, luni, 
sesiunii Comisiei eco-

Cooperarea
romano-peruana

Constituirea Societății 
româno-peruane 

pentru explorarea 
și exploatarea 

zăcămintelor de cupru

HANOI 16 (Agerpres). — Delegația 
Frontului Patriotic Laoțian, condusă 
de Nouhak Phoumsavan. membru al 
Comitetului Permanent al C.C. al 
F.P.L.. aflată in vizită la Hanoi, a 
fost primită .de Le Duan. prim-se- 
cretar al C.C, al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, precum și de 
Ton Duc Thang, președintele R.D. 
Vietnam, și Truong Chinh, preșe
dintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale.

O delegație a C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam și a guvernului 
R.D. Vietnam, condusă de Nguyen 
Duy Trinh, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al guvernului, a purtat cu delegația 
Frontului Patriotic Laoțian convor
biri, desfășurate intr-o atmosferă de 
unitate, prietenie și încredere reci
procă.

țian, la Hanoi a avut loc o adunare 
a prieteniei vietnamezo-laoțiene.

Cu acest prilej, Nguyen Duy Trinh 
și Nouhak Phoumsavan au salutat 
victoriile celor două popoare si au 
evidențiat prietenia vietnamezo- 
laoțiană. călită in focul luptei pen
tru libertate, au relevat însemnăta
tea Acordului de la Paris privitor la 
Vietnam și a Acordului de restabi
lire a păcii și înțelegere națională 
în Laos.

Reluarea bombardamente 
lor americane asupra 

Laosulul

înLIMA 16 (Agerpres). — Recent, _ 
capitala Perului, Lima, a avut loc 
parafarea statutelor și contractelor 
de constituire a Societății româno- 
peruane pentru explorarea și exploa
tarea zăcămintelor de cupru.

Ziarele „El Peruano", „La Nueva 
Cronica*', „La Prensa" și „El Comer- 
cio“ au comentat pe larg încheierea 
cu succes a negocierilor româno-pe- 
ruane privind realizarea acestei so
cietăți. Apreciind elogios cooperarea 
româno-pefuanâ, presa peruană Iși 
exprimă, totodată, satisfacția față de 
acest rezultat pozitiv pe care 11 apre
ciază ca un nou act al guvernului re
voluționar de aplicare în practică a 
politicii de exploatare a bogățiilor 
naturale în interesul poporului pe
ruan.

și țările asiatice 
slatice in curs da dezvoltare pentru 
promovarea progresului lor economic 
șl social, extinderea și diversificarea 
cooperării internaționale, bazată pe 
respectarea normelor șl principiilor 
dreptului internațional, ambasadorul 
țării noastre a spus : In O.N.U., ca și 
în alte organizații internaționale, Ro
mânia și statele asiatice s-au întilnit 
și au cooperat ca urmare a identi
tății punctelor de vedere șl pozițiilor 
lor privind problemele majore ale 
dezvoltării economice și sociale.

Aceste puncte de vedere comune 
Iși au originea in interesele Româ
niei și țărilor asiatice. România, ea 
insăși o țară In curs de dezvoltare, 
înțelege, sprijină și la parte activă, 
împreună cu alte țări în curs de dez
voltare, la examinarea de către 
O.N.U. a principalelor probleme ale 
dezvoltării.

Relațiile bilaterale dintre România 
și țările asiatice au înregistrat o evo
luție ascendentă in ultimii ani. Ro
mânia are relații diplomatice și po
litice cu marea majoritate a țărilor 
asiatice și dezvoltă relații de coope
rare economică cu aproape toate ță
rile acestei regiuni. Deși realizările 
obținute pină in prezent in acest do
meniu sint apreciabile, noi conside
răm că există incă disponibilități 
pentru o sensibilă sporire a volumu
lui comerțului și relațiilor de coope
rare dintre România șl țările asia
tice. „In ce privește România — a 
spus, in încheiere, ambasadorul țării 
noastre, ea este gata să contribuie 
din plin la dezvoltarea și diversifi
carea acestor relații".

Au mai luat cuvintul reprezentanții 
Indiei. Iugoslaviei, Cehoslovaciei. 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
Băncii pentru dezvoltarea asiatică. 
Comitetului O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare.

In Camera Comunelor a Par
lamentului englez au început, 

'luni, dezbaterile in problema 
Irlandei de Nord. A fost supus 
spre examinare proiectul de le
ge guvernamental privind crea
rea Adunării Irlandei de Nord 
— organism parlamentar cu îm
puterniciri limitate destinat să 
înlocuiască Stormontul (Parla
mentul provinciei), desființat in 
urmă cu un an. Intre timp, în 
Ulster continuă atentatele cu 
bombe. In fotografie : pe locul 
unei recente explozii.

Sosirea reprezentantului
P. C. R. la aniversarea

P. S. din Chile
DE CHILE — 10. (Co-

CANCELARUL
W. BRANDT
LA BELGRAD

Plenara C. C. al Partidului

★
Cu prilejul vizitei în R.D. Vietnam 

k delegației Frontului Patriotic Lao-

HONOLULU 16 (Agerpres). — A- 
viația americană și-a reluat, luni, 
operațiunile de bombardament asu
pra Laosului. a anunțat Comanda
mentul forțelor aeriene ale S.U.A. 
din Pacific, relatează agențiile Reu
ter și Associated Press.

Popular Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 16 (Agerpres). — 

La Ulan Bator s-a deschis, luni, o 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol. Participanții examinează pro
bleme privind sarcinile agriculturii.

SANTIAGO_________ ......
respondență de la E. Pop). Tovarășul 
Constantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei e- 
lectrice, a sosit la Santiago de Chile 
pentru a reprezenta Partidul Comu
nist Român la cea de-a 40-a aniver
sare a întemeierii Partidului Socia
list din Chile. Oaspetele român a 
fost intimpinat de Alejandro Gili- 
berto, Ezequiel Ponce, membri ai 
Comisiei Politice a Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist din Chile, 
Maria Elena Carrera, membru su
pleant al Comisiei Politice.

A fost prezent Vasile Dumitrescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Santiago de Chile.

CAMBODGIA

Suburbiile Pnom Penhului sub 
focul artileriei forțelor patriotice

PNOM PENH 16 (Agerpres). — U- 
nități ale forțelor patriotice cam
bodgiene au deschis, duminică, un 
nou front de luptă, atacind Dozitiile 
Jonnoliste la Taing Kauk și Prakhau, 
in regiunea șoselei nr. 6. la aproxi
mativ 60 kilometri de Pnom Penh. 
Pe de altă parte, patrioții khmeri 
și-au intensificat presiunea asuDra 
pozițiilor trupelor regimului de la 
Pnom Penh in zona localităților Ta
keo și Tramkhnar, din sudul țării.

Luni dimineața, patrioții khmeri 
au supus unui intens bombardament 
de artilerie pozițiile lonnoliste de la

Takhmau. suburbie sudică a Pnom 
Penhului, provocind inamicului pier
deri în oameni si materiale de luptă. 
Concomitent, forțele patriotice au 
angajat lupte in imediata aoropiere 
a capitalei.

★
Luni, formațiuni de avioane ale 

S.U.A., incluzind bombardiere stra
tegice de tip „B-52", avioane 
de asalt „F 4-Phantom“ și „F-lll", 
au atacat obiective de pe teritoriul 
cambodgian pentru a 40-a zi conse
cutiv.

r

agențiile de presă transmit
Consiliul de Securitate 

și-a reluat, luni după-amiază, dez
baterile consacrate examinării plin- 
gerii Libanului in legătură cu raidu
rile întreprinse, săptămina trecută, 
de forțe israeliene la Beirut și 
Saida. Luind cuvintul, ministrul afa
cerilor externe al R.A. Egipt, Mo
hammed El Zayyat, și reprezentan
tul Libanului, Edouard Ghorra, au 
condamnat aceste acțiuni, subliniind 
că ele contravin rezoluțiilor Consi
liului de Securitate referitoare la 
reglementarea situației din Orientul 
Mijlociu.

Partidul African al Inde
pendenței din Gnineea- 
Bissau și Insulele Capului 
VcrdO (P-A.I.G.C.) a anunțat, du

minlcă, intr-un comunicat difuzat la 
Dakar, moartea locotenent-colonelu- 
lui A. E. Brito, șeful forțelor aerie
ne colonialiste portugheze, in cursul 
unei operațiuni desfășurate în Gui
neea-Bissau, intre 23 martie și 6 a- 
prilie.

Cel de-al X-lea Con
gres al Uniunii Democra
tice a Poporului Finlandez 
(U.D.P.F.), ale cărui lucrări au luat 
sfirșit, a adoptat rezoluția generală 
cu privire la situația internațională, 
precum și alte documente. Delegații 
au ales conducerea .......... *
funcția de președinte 
fost ales E. Alenius.
— Aarne Saarinen, 
Partidului Comunist 
Ana-Liisa Tiekso, iar 
neral — A. Haapanen.

dații nu au Întrunit numărul nece
sar de voturi, urmind ca la 30 apri
lie să se desfășoare alegeri supli
mentare.

ÎNCHEIEREA SESIUNII O. S. A.

an, în Europa. El a afirmat că 
înainte de a începe turneul va avea 
o intilnire cu președintele Georges 
Pompidou,

DESCHIDEREA TÎRGULUI 
DE LA CANTON

Intre principiu și practică
MAI PERSISTĂ ECHIVOCUL

Pentru miniștrii de ex
terne latino-americani, 
întruniți la Washington in 
cadrul celei de-a IlI-a 
sesiuni a Adunării Gene
rale a Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), 
cele 10 zile de dezbateri 
in ședințe plenare și in 
comitete au oferit prile
jul de a se constata exis
tența unor evidente ne- 
concordanțe intre vechea 
și anacronica structură a 
O.S.A.. așa cum fusese 
stabilită cu 25 de ani in 
urmă, și realitățile social- 
politice din țările latino- 
americane. In.tr-adevăr, 
mecanismul O.S.A. a fost 
supus unor critici ascuțite 
care relevau caracterul 
său depășit, anacronic, 
contrar tendințelor înnoi
toare. democratice, de 
dezvoltare a relațiilor in
ternaționale — tendințe 
care se manifestă tot mal 
pregnant și pe continen
tul latino-american. „Este 
incontestabil faptul că 
actuala structură a O.S.A. 
nici nu funcționează 
cum trebuie și nici nu 
satisface nevoile și aspi
rațiile popoarelor care 
plătesc cheltuielile aces
teia" — a declarat, bună
oară, Juan Antonia Tack, 
ministrul de externe al 
«tatulul Panama.

Relevind, la rindul său, 
faptul că „de mai multă 
vreme O.S.A. trece prin- 
tr-o profundă criză" și 
susținind necesitatea unor 
schimbări radicale in sis
temul relațiilor Interame- 
ricane, ministrul de ex
terne chilian, Clodomiro 
Almeyda, declara : „Dacă 
vom eșua in înfăptuirea 
acestor reforme, organi
zația va merge din dezi
luzie in deziluzie, pină 
tind va ajunge doar o 
structură formală, lipsită 
de sens și rost, un martor 
al unei epoci apuse in 
care O.S.A. a servit drept 
cheie a unui mecanism 
menit să mențină, să le
gitimeze și să instituțio- 
nalizeze relații de domi
nație și dependență intre 
nordul superdezvoltat și 
sudul subdezvoltat".

Pronunțindu-se pentru

Înfăptuirea unor reforme 
radicale, unii delegați au 
arătat că sensul lor tre
buie să fie acela de a se 
asigura promovarea nor
melor noi, corespunzătoa
re cerințelor dreptului și 
moralei internaționale, in 
ansamblul raporturilor 
dintre statele emisfe
rei vestice și, îndeosebi, 
in domeniul legăturilor 
economice. „Noi conside
răm — a afirmat mi
nistrul de externe pe
ruan, Miguel Angel de la 
Flor Valle — că reforme
le juridice și instituționa
le ar fi inutile dacă nu 
ar fi însoțite de o adevă
rată voință politică de 
justiție și de respect ab
solut in relațiile dintre 
țări și, mai presus de 
toate, dacă nu ar fi inso- 
țite de o profundă schim
bare in relațiile economi
ce, care constituie baro
metrul relațiilor dintre 
state". în mod neîndoiel
nic, in asemenea declara
ții iși găsesc expresie re
cunoașterea tot mai largă 
de care se bucură pe are
na mondială principiile 
respectării independenței 
și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile 
interne și avantajului re
ciproc — ca singura bază 
a unor relații politice să
nătoase și a cooperării 
economice fructuoase.

In directă legătură cu 
aceste cerințe, s-a mani
festat și o altă tendință 
caracteristică a vieții in
ternaționale actuale : a- 
ceea de a se lua In 
considerare realitățile 
vieții internaționale, de a 
se renunța la orice prac
tici exclusiviste și discri
minatorii și a se promo
va, in spiritul coexistenței 
pașnice, relați i normale 
intre toate statele, fără 
deosebire de orindulre so
cială. Astfel, pronunțin
du-se in favoarea propu
nerii secretarului general 
al O.S.A.. Galo Piaza, de 
a se revizui Carta organi
zației, ministrul de exter
ne al Jamaicăi a subli
niat : „Revizuirea trebuie 
să pornească de la premisa

fundamentală a recunoaș
terii și acceptării diversi
tății sociale și politice 
a orinduirilor". In același 
sens, reprezentantul sta
tului Barbados a arătat 
că „in prezent, lexiconul 
politic latino-american 
confirmă pluralismul ideo
logic in așa măsură incit 
marxism-leninismul nu 
mai poate fi considerat 
incompatibil cu sistemul 
interamerican" In mod 
evident, aceste cuvinte 
vizau problema atitudinii 
față de Cuba, țară care, 
la timpul său, a fost ex
clusă din O.S.A. pe con
siderentul că apartenența 
la aceasta ar fi, chipurile, 
incompatibilă cu ideolo
gia marxist-leninistă, de 
care Cuba hotărise — po
trivit voinței suverane a 
poporului cubanez — să 
se călăuzească I 
cesul dezvoltării 
De altfel, în cursul dez
baterii, numeroși dele
gați s-au pronunțat direct 
pentru anularea sancțiu
nilor politice, economice 
și diplomatice adoptate in 
trecut de O.S.A. împotri
va Cubei, arătind că ele 
sint contrare intereselor 
tuturor popoarelor la tino- 
americane.

Este semnificativ că 
ldeea exprimată de dele
gații amintiți a fost reți
nută de majoritatea par- 
ticipanților. O rezoluție 
privind „pluralismul ideo
logic" a întrunit aproape 
două treimi de voturi, 
râminind astfel izolate 
țările care nu s-au raliat 
acestei păreri : S.U.A.,
Nicaragua, Paraguay, Bra
zilia. Totodată, „Decla
rația asupra principiilor 
ce guvernează relațiile 
dintre statele americane", 
adoptată de plenara adu
nării, afirmă : „Potrivit 
principiilor respectului 
reciproc, suveranității, 
autodeterminării popoa
relor, egalității juridice a 
statelor, fiecare stat are 
dreptul de a adopta pro
priul său sistem politic 
de guvernămint și propria 
sa organizare economică 
și socială". Acestea sint 
poziții importante cu-

in pro- 
i sale.

cerile, premise ale unor 
viitoare progrese pe calea 
lichidării anacronismelor 
O.S.A.

...Premise de viitor pen
tru câ, in prezent, in 
pofida acestor poziții de 
principiu și cu tot cu
rentul favorabil, moțiu
nea care a fost adoptată 

• de sesiune menționează 
că „hotăririle împotriva 
Cubei rămin in vigoare". 
Agențiile de presă, care 
transmit știrea, nu fac un 
secret din faptul că la a- 
cest rezultat s-a ajuns 
după un șir de puternice 
presiuni, „după o noapte 
de discuții și manevre di
plomatice secrete", care 
au avut drept scop să de
termine unele delegații 
„să bată in retragere". 
Astfel incit intre decla
rația de principiu și po
ziția practică se menține, 
in continuare, echivocul. 
După cum arată agenția 
France Presse. sentimen
tul general al delegațiloi 
latino-americani este că 
„s-a făcut totuși un mic 
pas și că, mai devreme 
sau mai tirziu, cazul Cu
bei va fi repus in discuție, 
ostracizarea acestei țări 
fiind astăzi o anomalie".

Adunarea a adoptat o 
rezoluție privind crearea 
unui comitet special, în
sărcinat să studieze timp 
de șase luni „dificultățile 
și deficiențele" de care 
suferă O.S.A. și să pro
pună soluții de restruc
turare. Sugerind spiritul 
in care latino-americanii 
vad această restructurare, 
rezoluția subliniază că : 
„Popoarele continentului 
condamnă șl resping toa
te acțiunile tinzind să 
creeze sau să consolide
ze situații de dependență 
și subordonare, ori să le 
amenințe drepturilor lor 
suverane". Raportul ur
mează a fi întocmit pină 
la 30 noiembrie a.c. și 
înaintat guvernelor mem
bre spre studiere, după 
care va fi dezbătut la 
viitoarea sesiune a Adu
nării Generale.
C. A.LEX/VNDROA.IE
Washington J

partidului. In 
al U.D.P.F. a 
vicepreședinți 

președintele 
Finlandez. • și 
secretar ge-

FUNERALIILE 
LUI PICASSO

PARIS 16 (Agerpres). — La 
castelul Vauvenargue din apro
piere de Aix-en-Province au 
avut loc, luni, funeraliile lui 
Pablo Picasso. în prezența ru
delor șl a citorva prieteni ai 
familiei, marele dispărut a fost 
depus in cavoul din parcul cas
telului.

I

Lucrările Adunării Sindi
cale Mondiale, u carc au [ost 
prezente numeroase delegații, re
prezentând 400 milioane de oameni ai 
muncii din lumea întreagă, au luat 
sfirșit la Santiago de Chile. Din 
țara noastră a luat parte o delega
ție a Uniunii Generale a Sindicate
lor. Participanții au adoptat un me
saj de solidaritate cu poporul chilian.

Delegația P.C. Italian, 
condusă de Giancarlo Pajetta, mem
bru al Direcțiunii și al Biroului Po
litic, care efectuează o vizită in mai 
multe țâri din America Latină, și-a 
încheiat vizita la Montevideo, unde a 
avut convorbiri cu membri ai Comi
tetului Executiv al P.C. din Uruguay 
și cu primul secretar, Rodney Aris- 
mendi. Delegația P.C.I. s-a întilnit, 
de asemenea, cu președintele Fron
tului Unit al Forțelor Populare — 
Frente Amplio, generalul Liber Se- 
regni.

PEKIN 16 (Agerpres). — La 
Canton a avut loc deschiderea 
ediției de primăvară a Tirgului 
de mărfuri chineze pentru ex
port — 1973. Peste 5 000 de oa
meni de afaceri și alte persoane 
din diverse țări ale lumii au 
vizitat duminică pavilioanele in 
care sint expuse produse indus
triale, agricole și artizanale din 
toate provinciile R.P. Chineze.

Oaspeții străini au fost salu
tați de ministrul comerțului ex
terior al R.P. Chineze, Pal 
Sian-kuo.

Un cutremur de p5m,nt d«
Intensitatea 6.7 pe scara Richter s-a 
produs, duminică, in Costa Rica. Sint 
consemnate numeroase victime ome
nești, iar legăturile telefonice și li
niile de curent electric au fost ava
riate.

Jnceplnd de luni, Iugoslavia 
are ca oaspete oficial, timp de 
patru zile, pe cancelarul vest- 
german, Willy Brandt. Această 
vizită ești privită cu interes, 
atit in capitala iugoslavă, cit și 
in cea a Germaniei federale, de
oarece marchează un moment 
important in relațiile reciproce.

în toastul rostit la recepția 
oferită in onoarea cancelaru
lui Willy Brandt, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
Iugoslaviei, Gemal Biedici, a a- 
rătat că evoluția situației din 
Europa, in etapa actuală, cind 
se creează condiții pentru o 
formă mai democratică și plină 
in conținut a relațiilor și cola
borării intre statele europene, 
cele două țări au puncte de ve
dere asemănătoare in unele 
probleme importante referi
toare la aceste relații, cu toate 
că există deosebiri in ce priveș
te orinduirile social-politice' și 
poziția pe plan international. 
Iugoslavia, a continuat el, s-u 
pronunțat incă de la inceput 
pentru convocarea conferinței 
de securitate și colaborare eu
ropeană cu convingerea că pro
cesul transformării democrati
ce a relațiilor, nu numai din 
Europa, ci și din întreaga lume, 
se poate consolida prin efor
turile constructive ale tuturor 
statelor europene și ale celor
lalte state interesate.

Răspunzînd, Willy Brandt a 
subliniat că intre Est și Vest a 
inceput un dialog fructuos, ale 
cărui rezultate sint de acum vi
zibile. „La Bonn se află in per
spectivi adoptarea unui tratat 
prin care urmează să se regle
menteze principalele probleme 
ale relațiilor noastre cu R.D. 
Germană", a spus Brandt. Gu
vernul vest-german speră că 
problemele care împovărează 
relațiile lui cu Cehoslovacia pot 
fi soluționate cu succes intr-un 
mod care să satisfacă ambele 
părți ; vorbitorul a adăugat că 
guvernul vest-german ar dori 
să stabilească relații diplomatice 
și cu Ungaria și Bulgaria.

Willy Brandt a arătat apoi că 
eforturile comune ale țărilor eu
ropene spre destindere și coope
rare trebuie să aibă un caracter 
și mai deschis, că trebuie să 
domnească un grad mai înalt de 
încredere și înțelegere, in așa 
fel incit să se găsească in Eu
ropa o ordine care să garanteze 
tuturor popoarelor viața in pace, 
unul alături de celălalt. Baza 
pe care se poate realiza acest 
deziderat este respectarea stric
tă a suveranității șt indepen
denței, precum șl neamestecul 
in treburile interne ale altora, 
a subliniat Brandt.

Referindu-se apoi la C.E.E., 
cancelarul a subliniat In mod 
deosebit interesul guvernului de 
la Bonn de a se înlesni tot mai 
mult aderarea economiei iugo
slave la Piața comună.

S. MORCOVESCU
Belgrad.

Rezultatele alegerilor în 
organele locale ale de 
stat, desfășurate la 15 aprilie în 
Ungaria, au fost date publicității, 
la Budapesta. La alegeri au partici
pat 98,1 la sută din totalul celor în
scriși in listele electorale. După 
cum transmite agenția M.T.I., 67 087 
de deputați au fost aleși, iar în 27 
de circumscripții electorale candi-
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Azi, grevă generală în 
JCjpOîlid. Comitetul de conducere 
a acțiunilor din cadrul ofensivei de 
primăvară a oamenilor muncii ni
poni, din care fac parte reprezentan
ții principalelor centrale sindicale din 
Japonia, a adoptat hotărirea de a 
declara, la 17 aprilie, o grevă gene
rală.

Președintele Nixon va 
face un turneu în Europa. 
Președintele Richard Nixon a anun
țat că intenționează să efectueze 
un turneu, in cursul toamnei acestui

„Zilele filmului românesc" în Marea Britanie
LONDRA 16 — Co

respondență de la N. 
Plopeanu : La cinema
tograful londonez „Na
țional Film Theatre" a 
avut loc, luni, specta
colul de gală cil- fil
mul „Mihai Viteazu", 
care a marcat deschide
rea „Zilelor filmului 
românesc" in Marea 
Britanie. Au asistat cu
noscute personalități 
ale vieții politice, cul
turale și artistice, re-

prezentanți ai presei, 
televiziunii și radiou
lui, un numeros pu
blic. A fost prezentă și 
o delegație a Consi
liului culturii și edu
cației socialiste din Ro
mânia. A luat parte, 
de asemenea, ambasa
dorul țării noastre la 
Londra, Pretor Popa.

Evenimentul se în
scrie în cadrul schim
burilor culturale româ- 
no-britanice și este or-

ganizat de „British 
Film Institute" in co
laborare cu Ministerul 
de Externe britanic, A- 
sociația producătorilor 
de film din Marea Bri- 
tanie și „România 
Film". „Zilele filmului 
românesc" se vor des
fășura in două etape : 
prima va avea loc la 
Londra, intre 16 și 22 
aprilie, iar cea de-a 
doua — în capitala 
Scoției, Edinburg, in
tre 30 aprilie și 4 mai.

Comunicat
soviefo-mexican

ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE C.A.E.R.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
Kremlin au luat sfirșit, luni, con
vorbirile sovieto-mexicane, la care 
au participat Leonid Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.. Ni
kolai Podgornîl, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Luis Echeverria, președintele Mexi
cului.

Comunicatul publicat la încheierea 
convorbirilor, constatînd bunele re
lații existente Intre cele două țări, 
evidențiază existența unor posibili
tăți in vederea extinderii și adinci- 
rii legăturilor bilaterale. în timpul 
vizitei a (ost semnat un acord co
mercial șl s-a convenit ca. in viito
rul apropiat, să se poarte convorbiri 
In vederea încheierii altor acorduri 
în domenii ce prezintă interes re
ciproc.

PENTRU INDUSTRIA CHIMICA
BERLIN 16 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc ședința Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
chimică, la care au participat dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană. Polonia, Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S.. precum 
și o delegație din R.S.F. Iugoslavia. 
Comisia a aprobat programul lucră
rilor de coordonare a planurilor de 
dezvoltare a industriei chimice și a 
hirtiei și celulozei din țările membre 
ale C.A.E.R. pe anii 1976—1980.

In timpul ședinței, reprezentanții 
organelor competente ale țărilor 
C.A.E.R. interesate au semnat un a- 
cord de colaborare tehnico-științifică 
in elaborarea tehnologiei producției 
fibrelor sintetice, in crearea unor noi 
produse ale chimiei casnice și for
marea unui centru coordonator. Șe
dința s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și deplină înțelegere re
ciprocă.

0 PREGNANTA MANIFESTARE A SOUDARITĂTII 
CU MIȘCAREA DE ELIBERARE DIN AFRICA
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Conferința internațională pentru 
sprijinirea victimelor colonialismului 
și apartheidului din Africa australă, 
care și-a încheiat simbătă lucrările 
la Oslo, a constituit, prin dezbaterile 
sale, ca și prin hotăririle adoptate, o 
puternică manifestare de solidarita
te cu lupta de eliberare națională de 
pe continentul african. Bucurindu-se 
de o largă participare, reuniunea din 
capitala Norvegiei, desfășurată sub 
egida Națiunilor Unite și a Organi
zației Unității Africane, a întrunit, 
pe lingă reprezentanții organismelor 
specializate ale O.N.U., ai unor orga
nizații interguvernamentale și ai ce
lor 9 mișcări de eliberare recunoscu
te de O.U.A., participanți din peste 
50 de țări ale lumii.

Rind pe rind, reprezentanții mișcă
rilor de eliberare din această parte 
a Africii care au luat cuvintul au 
prezentat situația din țările lor, suc
cesele obținute in lupta împotriva 
dominației străine. După cum se 
știe, Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei controlează mai 
mult de o treime din suprafața ță
rii. In pofida uneltirilor colonialiste, 
a asasinării recente a eminentului 
conducător al mișcării de eliberare, 
Amilcar Cabrai, forțele patriotice 
din Guineea-Bissau, bazindu-se pe 
succesele repurtate pină acum, au 
anunțat că vor proclama în curind 
independența acestei colonii. Fron
tul de eliberare din Mozambic — 
FRELIMO — desfășoară ample ac
țiuni Împotriva trupelor coloniale, 
insuccesele acestora din urmă fiind 
recunoscute chiar în comunicatele 
oficiale portugheze. In Namibia, țară 
ocupată ilegal de către regimul ra
sist din Africa de Sud, se desfășoară 
de mai mult timp, cu intensitate 
crescindă, lupte de partizani. Această 
formă de luptă capătă, de asemenea, 
amploare în Rhodesia. Chiar în cita
dela rasismului, in Republica Sud- 
Africanâ, au loc în prezent puternice 
demonstrații și greve ale populației 
africane împotriva odioasei politici 
de apartheid. Acestor succese in
contestabile pe plan intern li se a- 
daugă cucerirea, in ultimul limp, de 
către mișcările de eliberare naționa
lă din Africa a unor poziții impor
tante pe plan internațional — expri
mate prin recunoașterea lor de către 
O.N.U. ca singurele exponente legale 
ale popoarelor respective, ca și a 
dreptului acestor popoare de a folosi 
toate mijloacele pentru a-și cuceri 
independența.

Paralel cu consemnarea acestor 
succese, dezbaterile de la Oslo au 
evidențiat faptul că, simțind cum le 
fuge pămîntul de sub picioare, colo-

nlaliștii recurg la măsuri de repre
siune tot mai barbare, existența co
lonialismului și a politicii de apar
theid devenind In aceste cond, \ o 
reală amenințare pentru paceaȚ dti- 
nentului african, pentru securitatea 
internațională. Numeroși participanți 
au cerut, în acest sens, adoptarea u- 
nor măsuri economice și politice îm
potriva regimurilor de la Lisabona, 
Pretoria și Salisbury. Liderul MPLA, 
Agostinho Neto, a subliniat că „un 
singur an de boicot economic ar fi 
suficient pentru ca războiul colonial 
purtat de Portugalia să ia sfirșit" — 
conferința făcînd, de altfel, în acest 
sens, un șir de recomandări concrete. 
Alți participanți au subliniat necesi
tatea sporirii ajutorului material 
pentru mișcările de eliberare.

Un moment important al lucrărilor 
conferinței l-a constituit citirea me
sajului adresat de președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Exprimînd poziția princi
pială și consecventă a României so
cialiste, de profundă solidaritate cu 
lupta popoarelor care se ridică împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, de condamnare 
fermă a politicii rasiste, de apartheid, 
ca și a oricăror forme de dominație 
și asuprire, mesajul a fost primit cu 
deosebită căldură și viu interes de 
participanți. Difuzat ca document al 
conferinței, el a fost apreciat nu nu
mai ca o expresie de simpatie, ci șl 
ca un sprijin concret adus la cauza 
generală a eliberării popoarelor Afri
cii de Sud, la creșterea prestigiului 
conferinței.

Reuniunea din capitala Norvegiei, 
alături de alte manifestări similare 
recente, cum au fost întrunirea de la 
Aocra a Comitetului de eliberare al 
O.U.A., sau Conferința de solidarita
te cu lupta poporului din coloniile 
portugheze, desfășurată la Roma, 
ilustrează amploarea internațională 
mereu mai largă a sprijinului de 
care se bucură aceste mișcări de eli
berare, creșterea conștiinței umani
tății și a hotâriril sale de a se asi
gura lichidarea anacronicului regim 
colonial și abolirea apartheidului, 
respectindu-se dreptul popoarelor de 
pe continentul african de a se dez
volta în conformitate cu propriile lor 
aspirații. Mișcările de eliberare mai 
âu, firește, de înfruntat obstacole, 
însă succesele incontestabile dobin- 
dlte in ultimul timp constituie pre
misa sigură a deplinei lor victorii fi- 
'nale.

A. BUMBAC
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