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O ACȚIUNE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ LA CARE SlNT CHEMAȚI

S4 PARTICIPE TOȚI SPECIALIȘTII Șl LUCRĂTORII OGOARELOR

• Comisia de elaborare a programului național de lucrări pentru eliminarea exce
sului de apă de pe terenurile agricole și pentru combaterea inundațiilor, creată 
pe baza hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și-a început activitatea

° Aproape jumătate din suprafața agricolă a țării este afectată, în diferite forme, 
de excesul de apă

• „Inițiativa «Scînteii» de a consacra o rubrică specială acestei acțiuni este bine
venită" - subliniază președintele comisiei

Convorbire cu prof. univ. Nicolae GIOSAN, 
președintele Comisiei de elaborare a programului național de lucrări 
pentru eliminarea excesului de apă de pe terenurile agricole și pentru 

combaterea inundațiilor

Cititorului i-au rămas, desigur, vii in memorie momentele dramatice 
din ultimii ani. cind. lucrătorii din agricultură au avut dc făcut față 
unor greutăți, deosebite provocate de excesul de umiditate. In ultimii 
arL. pe zone întinse situate în Cimpia Română, Cimpia de vest și cea 
a Scrotului inferior, din cauza precipitațiilor abundente care au depășit 
cj 24 pină la 72 la sută media normală, a avut loc o ridicare Impor
t'd a nivelului apelor freatice, fapt ce a determinat inundarea și 
băltirea ape: pe întinse suprafețe de terenuri agricole, provocind pa
gube însemnate culturilor, afectind așezări omenești și obiective econo- 
mice. Plecind de la această situație, conducerea partidului și statului 
r.o.'.ru a inițiat o serie de măsuri pentru rezolvarea unitară și defini
tivă a acestei probleme.

In vederea conservării și folosirii optime a fondului funciar, Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R.. in ședința de lucru din 19 martie a.c. 
a hotărât. pe baza propunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, constitui
rea unui organism special — formal din specialiști dc inallă calificare 
— care să fie însărcinat să elaboreze studii și să întocmească, intr-o 
r n.cntic unitxrâ, un program național dc lucrări pentru eliminarea 
excesului de apă de pe terenurile agricole și pentru combaterea inun
dațiilor.

De !a început vreau să subli- 
importanța cu totul aparte a 

acestei acțiuni inițiate de conducerea 
pariidului — a precizat președintele 
comisiei. Studiile întreprinse în 
ultimii anî arată că terenurile afec- 
tate de umezeală excesivă reprezin
tă aproape jumătate din suprafața 
agricolă a țării. Iată de ce preve
nirea și combaterea acestor fenome
ne păgubitoare capătă dimensiunile 
unei acțiuni de importanță naționa
lă, de care depinde in cel mai inalf 
grad sporirea producției agricole,

Ti:
gospodărirea integrală a fondului 
funciar.

In țara noastră, lucrările de Îm
bunătățiri funciare — irigații, îndi
guiri. desecări si combatere a eroziu
nii solului — au cunoscut în ulti
ma vreme un avînt deosebit. Toate 
aceste lucrări, prin care se urmă
rește ridicarea potențialului produc
tiv. apărarea și conservarea pămin- 
tului, se condiționează reciproc, 
fapt ce impune executarea lor în 
complex, in mod unitar, pentru re
zolvarea definitivă a unui fenomen 
sau altul. In această privință, de

multe ori problemele au fost rezol
vate unilateral, fără a fi luați in 
considerare toți factorii care condi
ționează fenomenele respective. De a- 
ceea, scopul principal al comisiei 
este ca, plecînd de la condițiile 
naturale de sol, relief și climă 
și ținind cont de implicațiile po
sibile asupra evoluției apelor frea
tice , 1 .....
lor, amenajarea acumulărilor mari 
de . ’ 
șosele.
prin echiparea teritoriului, 
damenteze multilateral 
complexe de lucrări hidroamcliora- 
tive și agroameliorative, care să 
ducă la eliminarea definitivă a ex
cesului de apă și a inundațiilor pe 
perimetre întinse, in toate zonele 
afectate.

— Vă rugăm să precizafi care 
este planul tematic de acțiune fi 
modul cum iși va desfășura co
misia activitatea.

— Fenomenele care 
în studiu sint deosebit 
și formează obiectul a 
discipline științifice. De aceea, așa 
cum s-a indicat și în hotărirea Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
— comisia a fost formată din oa
meni de știință, cadre didactice din 
institutele de învățămint superior și 
specialiști de înaltă calificare din 
institutele de cercetare și proiectare 
din domeniile geologiei, geomorfolo- 
glei, climatologiei, hidrologiei și 
hidrogeologiei, pedologiei, agronomi
ei și silviculturii, hidrotehnicii și

prin introducerea irigații-
apă, construirea de drumuri, 

căi ferate și in general 
să fun- 

prograinele

vor fi luate 
de complexe 
foarte multe

(Continuare in pag. a Il-a)
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51 000 tone de metal 
au produs peste plan colectivele 
combinatelor și uzinelor siderurgice 
de la începutul anului și pină acum. 
Din această cantitate 47.5 la sulă o 
reprezintă oțelurile aliate, slab aliate 
și otelurile carbon de calitate supe
rioară. Sporirea cantității de metal 
se datorește. in principal, utilizării 
cu randament sporit a agregatelor. 
Colectivele unor cuptoare ale oțelă- 
riei de la Hunedoara, de exemplu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a Republicii Populare Congo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, joi 
dupâ-amiază, delegația militară a 
Republicii Populare Congo, con
dusă de șeful de Stat Major Ge
neral al Armatei Populare Națio
nale, colonel Joachim Yhombi- 
Opango, care face o vizită in țara 
noastră.

La întrevedere au participat ge
neral de armată Ion Ioniță, mi-

nistrul apărării naționale, general
colonel Ion Gheorghe, prim-ad
junct al ministrului apărării na
ționale șl șef al Marelui Stat Ma
jor, general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitorul ' ’ ’ 
Stat Major.

A luat parte, 
Eugene Germain 
sudorul Republicii 
la București.

Cu acest prilej ..
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță caldă, prietenească.

MĂSURI PENTRU

șefului Marelui

de asemenea, 
Mankou, amba- 
Populare Congo

a avut loc o

ÎNSĂMÎNJAREA GRABNICĂ
A TUTUROR CULTURILOR
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In IntImpinarea zilei de 1 mai

PE PANOUL DE ONOARE
AL ÎNTRECERII

elaborează acum o șarjă de oțel, în 
medie, intr-un timp mai scurt cu 
25—27 de minute față de anul tre
cut. iar pe fiecare metru pătrat de 
vatră se elaborează zilnic un plus 
de producție de peste 230 kg metal.

Au realizat planul pe pri
mele 4 luni aie anului. ,n 
cinstea zilei de 1 Mai, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la Uzina

Pentru beneficiarii din țară și străinătate marca „UNIO“ semnifică 
calitate și promptitudine. Colectivul uzinei sătmărene, care s-a anga
jat sit realizeze citiri naiul înainte .de. termen, înregistrează — in aceste 
zile din preajma sărbătorii muncii — însemnate depășiri ale planului 
de producție. Angajamentele asumate in întrecere prevăd livrarea 
peste sarcinile de plan in acest an a 10 mașini de încărcat minereu, 100 
transportoare mobile. 10 poduri rulante, precum și economisirea a 250 
tone metal, 850 tone combustibil convențional și a 170 MWh energie 
electrică. Fotocronica noastră prezintă (in ordine, de la stingă la dreap
ta) pe cițiva dintre fruntașii uzinei la locurile lor de muncă cinstind 
prin vrednicie apropierea zilei de 1 Mai : lăcătușul Augustin Juhâsz și 
Iosif Vereș, lucrînd la montarea unei noi mașini de incărcat cu siloz ; 
muncitorii Gheorghe Tatocic și Balog Adalbert, cunoscuți prin 
lucrările de calitate pe care le execută, realizind montarea unui motor 
Diesel pentru o locomotivă de mină ; tratamentistul Alexandru Pop 
supraveghează cu atenție panoul de comandă al unui generator ; 
frezorul Ștefan Pischiș realizează unul din subansamblele necesare 
transportoarelor miniere ; strungarul Vasile Iura verifică dimensiu
nile unei roți conice.

Foto : S. Cristian

mecanică pentru agricultură și In
dustria alimentară Balș raportează 
realizarea planului la toți indicato
rii pe primele 4 luni ale anului, cu 

- 11 zile mai devreme. Pină acum s-au 
produs suplimentar, față de sarcinile 
la zi, 25 agregate de pompare 
A.P.T. 60/50, precum și 10 instalații 
complete pentru uscarea cerealelor. 
Valoarea producției realizate su
plimentar pină ieri se ridică la peste 
2,5 milioane lei. urmind ca pină la 
sfirșitul lunii să se înregistreze o 
depășire a producției globale cu încă 
1 milion lei.

Peste prevederi utilaje 
în valoare de 55 milioane 
lei pentru Industria chimi- 
gfj Folosirea mai deplină a capacită
ților de producție și a forței de mun
că, urmare a aplicării unor măsuri 
ca introducerea sistemului dc mun
că in acord global, generalizarea 
muncii in schimbul II și extinderea 
schimbului III au permis colectivu
lui Uzinei de utilaj chimic din Fă
găraș să realizeze suplimentar pină 
ieri un volum de utilaje pentru in
dustria chimică in valoare de 35 mi
lioane lei. Este vorba, printre altele, 
d‘- 13 reactoare pentru instalația de 
PVC de la Rm. Vilcea, 4 fermenta- 
toare pentru Fabrica de antibiotice 
Iași, 5 reactoare pentru instalația 
de melană Săvinești.

In atelierele Institutului 
de izotopi stabili din Cluj 
au intrat în microproduc- 
ție de serie mai multe aparate 
și instalații originale, de înaltă teh
nicitate, creații ale oamenilor de 
știință de aici. E vorba de radiome
tre pentru controlul permanent al 
apelor, ce vor intra in dotarea uzi
nelor de ană ; citeva tipuri d-- spec- 
trometre de masă ; diferite dozime- 
tre, adică robinete speciale nece
sare dozării unor substanțe chimice ; 
un voltmetru electronic pentru cerce
tări medicale și alte aparate, dispo
zitive și instalații de mare precizie, 
care pină acum se importau. Cer
cetătorii de aici sint preocupați în 
continuare de lărgirea și diversifi
carea microproducției de utilaj știin
țific, didactic și de uz Industrial.

Depășirea planului de 
producție la zi cu 31 100 
tone lignit 2400 000 lei economii 
la prețul de cost, din care 1 200 000 
lei economii de materiale — iată 
doar citeva din succesele obținute, 
in cinstea sărbătorii muncii, de mi
nerii de la 
fer Motru.

Leurda, bazinul carboni-

• Creșterea în acest an a ponderii producției noi și modernizate 
la 63 la suta din producția uzinei. REALIZAT PÎNA ACUM 55 LA 
SUTA.

• Diminuarea cheltuielilor la 1 000 lei productie-marfâ cu 3,5 lei. 
REALIZAT O REDUCERE DE 5 LEI.

• Depășirea beneficiului planificat cu 2 la sută. REALIZAT 4,85 
LA SUTA.

• Depășirea planului de export cu 2 la sută. REALIZAT 2,1 LA

A intrat in producția de serie

Prima combina 
românească de 
recoltat sfeclă

După o experimentare, cu 
bune rezultate, in mai multe 
unități agricole din țară, s-a 
omologat prototipul primei com
bine românești de recoltat sfeclă 
— CRS-2. Concepută și creată 
de un colectiv al Uzinei meca
nice pentru agricultură și indus
trie alimentară din Botoșani — 
la care și-au adus o valoroasă 
contribuție inginerii Mircea Ba
lan și Vasile Drâgoi, maistrul 
Dumitru Moșneagu, muncitorii 
de înaltă calificare Adolf Highel, 
Nicolae Archip, Gheorghe Du- 
lanschi, Alexandru VTadovici, 
Ioan Tudor ți alții — noua com
bină realizează simultan toate 
operațiile impuse de recoltarea 
sfeclei. Ea execută decoletarea, 
stringerea frunzelor intr-un 
ouncâr și descărcarea automată 
in grămezi, dislocarea sfeclei, 
scuturarea și depozitarea ei la 
locul dorit Prin gradul ei de 
înaltă tehnicitate, noua combină 
este deosebit de eficientă, in 
comparație cu oricare altă ma
șină de recoltat sfeclă din dota- 
ția agriculturii noastre. Com
bina CRS-2 — care se adaugă 
celorlalte mașini si utilaje exe
cutate in această uzină destinate 
agriculturii moderne — a intrat 
in producție de serie. Anul a- 
cesta uzina botoșăneană va exe
cuta pentru diverși beneficiari 
103 combine de recoltat sfeclă.

- „SCÎNTEIA“ pe urmele... „SCÎNTEIF
______ '' , . ................................., ...................................... . , ' , . ........ .. , ............'................................... ' _.

AUTOCRITICA
A FOST CONSISTENTĂ

DUPĂ UN AN, PRIN CANTINELE-RESTAURANT DIN GALAȚI

— Dv. unde serviți masa la prânz ?
— Unde putem ! Ori in atelier, dacă ne-aduoem pachet, 

6au mergem la' bodegă in pauză, ori așteptăm terminarea 
programului, ca să mincăm acasă...

Așa iși începea corespondentul nostru, TUDOREL 
OANCEA, raidul întreprins, in urmă cu un an, prin uni
tăți c-conomxe ale orașului Galați, avind ca temă modul 
cum au fost organizate — in temeiul legii nr. 9 din 1971 
— cantinele-restaurant. Doar in două locuri — la șantie
rul naval și la uzina „Laminorul" — s-au primit atunci 
răspunsurile așteptate : „Noi servim masa la cantinele- 
restaurant". In rest...

A trecut un an și mai bine de atunci și rubrica „Scânteia" 
pe urmele......Scinteii*4 și-a propus să-i invite pe cei însăr
cinați cu aplicarea legii cantinelor-restaurant din nou la 
masă.

— Care sint primele con
statări ale noului raid ?

T. O. : Intervenția ziaru
lui n-a rămas fără rezulta
te. Direcția comercială ju
dețeană care, in urmă cu 
un an, susținea că „nu mai 
avem pe teritoriul orașului 
alte cantine de preluat și 
nici solicitări pentru înfi
ințarea altora** și-a schim
bat optica. In perioada care 
a trecut, au mai fost pre
luate și funcționează cu re
gim de cantine-restaurant

alte două foste cantine — 
la I.I.S. „Textila** și la 
D.N.F. „Navrom". Dar con
statarea cea mal îmbucură
toare este legată de îmbu
nătățirea calității mesei, de 
diversificarea meniurilor.

— Deci nu mai e vala
bilă urarea din titlul arti
colului dc anul trecut : 
„Poftă bună la masă, dacă 
v-ați adus de-acasă..."

T. O. : Nu. nici vorbă. 
Spre convingere, propun 
să-i însoțim pe gălățeni din

nou, la ora prînzului, prin 
citeva cantine.

— Dc acord, ai cuvîntul...
T. O. : Vizităm mai in- 

tii cantina-restaurant a 
șantierului naval. Panoul 
de afișai de la intrare ne 
anunță că abonații au as
tăzi la dispoziție cinci fe
luri de mincare. Fiecare are 
posibilitatea să aleagă după 
poftă. Să fi nimerit noi in
tr-o zi „bună** sau aceasta-i 
situația in general ? „Cred 
că răspunsul cel mai bun 
— ne spune T. Caracațeanu, 
responsabilul cantinei — 
ni-1 dau abonații. Cantina 
noastră prepară zilnic min
care, atit meniuri comune, 
cit și îmbunătățite, pentru 
1 200 dc abonați și pentru 
500 de flotanți. Dacă adău
găm și faptul că prețul unei 
mese nu depășește suma de 
5—6 lei pentru abonați, 
veți Înțelege de ce oame
nii apreciază că la cantina 
noastră se mănincă bine și 
ieftin**.

Am ceroetat Încă o dată 
lista celor 5 feluri de min

care — unul mai îmbietor 
decit altul — am urat 
„poftă bună1* navaliștllor, și 
ne-am îndreptat spre altă 
cantină.

— Spre care ? Nu cumva 
spre cea aflată anul trecui 
in pragul desființării, deși 
abia fusese... inființatâ ?

T. O. : Exact ! Spre can
tina uzinei de tablă „La
minorul". In locul explica
țiilor mele, iată o declara
ție... autocritică edifica
toare : „Trebuie sâ vă 
spun, afirmă tovarășul 
D. Căpățină, responsabilul 
cantinei, că de data asta 
nu nc mai pllngem că 
n-avem abonați și că vom 
desființa cantina. Astăzi 
pregătim masa zilnic pen
tru 700—750 de salar lăți. 
Cele patru cuptoare ale 
laboratorului propriu de 
cofetărie, care nu mai fu
seseră folosite de mulți 
ani, funcționează și ele 
acum din plin. De la masa 
abonaților noștri nu lip
sesc mai niciodată prăji

turile — cornulețe, rulouri 
ori gogoși".

— După cum rezulta din 
articolul pc urmele căruia 
ne aflăm, situația cea mai 
critică o avea acum un an 
platforma combinatului si
derurgic. Mii de salariați, 
foarte mulți navetiști și 
nefamiliști, apelau la ora 
prînzului, fie Ia pachețe
lul adus de-acasă, fie — in 
cele mai dese cazuri — la 
oferta sărăcăcioasă a unor 
așa-zisc chioșcuri alimen
tare, care abunda in sa
lam, chifteluțe, biscuiți. 
Ce măsuri s-au luat, intre 
timp, aici ?

T. O. : Sint de apreciat 
intervenția promptă a or
ganelor locale și soluțiile 
gospodărești găsite pentru 
a se putea servi și aici, ca 
pretutindeni, mincare cal
dă la prînz. între condu
cerile unităților de pe 
platforma combinatului si-

P. CONSTANTIN
(Continuare în pag. a V-a)

Uzina bucurcșteană 
„Electroaparataj" — 
sau ..uzina din Iancu- 
lui*'. cum i se mai spu
ne — este una dintre 
semnatarele chemării 
din acest an la între
cere socialistă avind 
drept scop crearea 
tuturor premiselor 
pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de 
termen. Ce drum a 
parcurs colectivul în 
direcția îndeplinirii 
propriului angaja
ment ?

Mai întâi, o privire 
de ansamblu. Potrivit 
tradiției noastre mun
citorești. apropierea 
zilei de 1 Mai stimu
lează puternic întrece
rea socialistă. La mo
mente obișnuite de 
muncă, comune orică
rei uzine, se adaugă 
altele, noi și specifi
ce. Iată citeva. în suc
cesiunea lor norma
lă. așa cum le-am in-

tîlnit la „Electroapa
rataj In adunările 
grupelor sindicale con
tinuă confirmarea 
fruntașilor in produc
ție pe primul pătrar al 
anului ; cițiva confe
rențiari si asistenți de 
la Institutul politeh
nic București studia
ză. în laboratoarele u- 
zinei, probleme de 
circuite magnetice ; 
consiliul de control 
muncitoresc din uzină 
analizează contribuția 
maiștrilor si reglorilor 
la organizarea produc
ției in secția prese 
mecanice ; două pro
duse noi, un între
rupător automat si un 
contactor cu relee pen
tru exploatări minie
re, au ajuns la banda 
de montaj, marcind 
astfel începerea unei 
noi fabricații de se
rie ; un grup de stu- 
denti lucrează direct in 
producție, in ziua lor

de practică. Si In vre
mea aceasta ies zil
nic pe poarta uzinei, 
spre beneficiari, pes
te 50 de sortimente de 
aparataj electric. de 
automatizare si pro
tecție. in peste 200 de 
varkmte.

La aceste secvențe 
se mai adaugă un 
amănunt : la condu
cerea uzinei continuă 
să sosească zilnic in
formații sintetice des
pre activitatea econo
mică pe primul tri
mestru. Si cum uzina 
„Electroaparataj** este 
una dintre autoarele 
chemării la întrecere, 
pretențiile și exigențe
le sint dintre cele mai 
mari.

Economista Petra 
Negru, șefa serviciu
lui plan, iși consul-

Ștefan Z1DAR1ȚA
(Continuare 
în pag. a IV-a)

viața internațională
— A 40-a aniversare a întemeierii Partidului Socialist 

din Chile
— Comunicat comun la încheierea vizitei cancelarului 

W. Brandt în Iugoslavia
— Ședința Consiliului de Securitate
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[Faptul] Măsuri pentru însămi marea grabnica a tuturor culturilor Folosirea optimă

divers!
I-------------1
| Longevi-
I tatea

comorilor 
de artă

Cine garantează 
că rapoartele 

sînt corecte?

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII** TRANSMIT;

Zile în care mecanizatorii 
nu cunosc odihna

Pentru ca semănatul porumbului in județul VRA&CEA să se în
cheie pină la 1 mai este necesar să se lucreze cu o viteză zilnică de 
650 ha la arat. 4 500 ha la discuit și grupat și cu 4 250 ha la semănat. In 
vederea realizării acestor viteze s-a organizat schimbul doi pe 175 trac
toare și schimburi prelungite pe 850 tractoare. La semănat se lucrează 
cu toate cele 280 semănători din zori și pină se intunecă.

Pe Ungă complexul muzeistic 
dc la Palatul Culturii din lași 
a luat yunfd un laborator de 
restaurare fi conservare o pie
selor expuse aici. Înzestrat cu 
aparatură moderna dc specia
litate. el va putea fi folosit 
totodată fi pentru cercetarea 
noilor descoperiri sau achizi
ții care urmează să intre in te
zaurele muzeelor ieșene. De 
curind, fizicianul Ioanid Ghio
cel a pus la punct un aparat 
care permite recondiționarca 
pieselor metalice fi ceramice. 
Pinâ in prezent, cu ajutorul 
lut. au fost restaurate 
1200 piese muzeistice 
bronz, fier fi ceramică.

peste 
din

Cele două
lovituri ale
neglijenței

Miliția municipiului Brașov 
era in alertă. Intr-un timp 
scurt, din 22 de unități comer
ciale din oraș fuseseră sustra
se mărfuri in valoare de zeci 
de mii de lei. Cine să fie făp
tașii ? Cercetările întreprinse 
n-au intirziat să aducă răspun
sul la această întrebare : Con
stantin Belecciu fi Mihai Ti- 
mofte, ambii din comuna Co- 
șula, județul Botoșani, care in 
curind vor apărea in fața in
stanței de judecată. Cum reu
șiseră ei o asemenea „perfor
manță* ? Simplu. Chiar de
zarmant de simplu. Magazine
le respective fuseseră lăsate 
cu geamurile fi ușile deschise 
sau neinchise bine ! Cu alte 
cuvinte, hoții fuseseră invitați 
să fure. O neglijență gravă 
pentru care acum toți gestio
narii in cauză vor suferi con
secințele de rigoare.

Resoul nu
e frigider !

Se Întunecase de mult. La 
magazinul alimentar din incin
ta șantierului I.C.H. Lotru, lo
tul Olteț, din comuna Polovragi 
(Gorj), se stinseseră luminile. 
Gestionarul Traian Sucitu ple
case acasă să se culce. Citeva 
ore mai tirziu intra in acțiu
ne formația de pompieri din 
comună condusă de Ion Lățea. 
Din magazinul amintit ieșeau 
trimbe groase de fum. Ce se 
intimplase ? La plecare — după 
cum ne relatează It. col. Jean 
Enescu din cadrul Grupului de 
pompieri Gorj — gestionarul 
T. S-, din neatenție, a pus sub 
tensiune, in locul frigiderului,... 
un reșou. aflat in apropierea ți
nui perete de P.A.L. și a ci- 
torva roate de cașcaval. Din 
cauza temperaturii ridicate, caș
cavalul s-a topit, a impins re- 
șoul lingă perete și... vilvătaia 
s-a aprins ! Acționind rapid, 
pompierii au reușit insă să li
chideze incendiul înainte de a 
lua proporții și să salveze 
mărfuri in valoare de peste 
360 000 lei.

Taxi pentru 
taxiul furat

Din fața restaurantului „Du- 
nărea“ din Capitală dispăruse 
un taxi. Patrulele auto aie mi
liției, precum și celelalte ta
xiuri dotate cu stații radio au 
intrat in alertă. Aliat pe re
cepție, șoferul Marian Rugu a 
pornit cu taxiul său spre Gara 
de Nord. Pe calea Plevnei a 
zărit mașina căutată, care toc
mai atunci intrase intr-un pom. 
După ce examinase avaria pro
vocată, Ion Sanda, din București, 
str. Slobozia nr. 19 (care nu po
seda nici permis de conducere) 
se pregătea insă să plece mai 
departe.'Dar taxiul care-i luase 
urma l-a blocat calea, ajutin- 
du-1 să ajungă la... destinația 
prevăzută de lege. O cursă 
urmărire pentru care M. 
avea să fie felicitat apoi 
fața tuturor șoferilor de 
taxiurile bucureștene.

de 
R. 
in 
pe

Imprudență 
tragică

S-a întimplat intr-o pădure 
din împrejurimile satului Hos- 
man, județul Sibiu. Plecat după 
lemne, A. R. s-a urcat la un 
moment dat Intr-un copac să 
taie o cracă groasă. Fără să se 
glndeascâ insă la ce se poate 
intimpla, a început să-și taie 
craca de sub picioare. Conse
cința imprudenței era previzi
bilă ți intervenția însoțitorului 
său, loan Stăniț, a fost zadar
nici. La scurt timp, din cauza 
traumatismelor suferite, A. ~ 
încetat din viață.

R. a
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Din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că semă
natul ?i plantatul in cimp al legumelor din prima epocă s-au realizat 
in proporție de 90 la sută. S-ar putea spune că cele aproximativ 10 
procente vor fi realizate in județe in care s-a dcsprlmăvărat mai 
tirziu, iar solul se încălzește mai greu. La o analiză mai amănunțită a 
situației rezultă că in timp ce in județele Bihor și Ilfov suprafețele 
prevăzute au fost depășite cu peste 30 la sută, In altele — 
Olt. Constanța, Buzău, Prahova. Dîmbovița, Argeș, Gorj, Mehedinți — 
planul nu s-a realizat decit in proporție de circa 70 la sută. De ase
menea. nu se realizează nici planul de insămințări pe sortimente, ceea 
ce poate avea repercusiuni asupra aprovizionării pieței.

Pentru a evidenția cauzele care 
determină asemenea neajunsuri am 
urmărit mai îndeaproape cum se 
desfășoară lucrările de sezon in gră
dinile de legume din județul Olt.

în cooperativele agricole din acest 
județ urmează să se cultive, in a- 
ccst an. 7 000 ha cu legume, la care 
sc adaugă 1 500 ha, suprafață ce se 
realizează, ca urmare a indicației 
biroului comitetului județean de 
partid, in grădinile familiale ale 
cooperatorilor. Pentru o mai bună 
aprovizionare a unităților industriei 
alimentare cu materii prime, se vor 
insămînța suplimentar incă 2 000 ha, 
îndeosebi cu castraveți și mazăre 
de grădină. In cooperativele agricole 
din județ, producția legumicolă 
este organizată in 93 de ferme și 
brigăzi specializate, fiecare avînd o 
suprafață de 80—150 ha și 3—1 sor
timente de cultivat Cum decurg lu
crările de însămințare și plantare a 
legumelor ? La mazăre, planul a 
fost depășit cu 400 ha, dar la ceapă 
în loc de 900 ha au fost insâmințate 
550 ha, iar la rădăcinoase din 88 
hectare — 76 hectare.

Una dintre fermele cu bună tra
diție in producerea legumelor este 
cea de la Gostavățu. „Cooperativa 
noastră — ne spune ing. Elena Trui- 
că. șefa fermei legumicole — cul
tivă 130 ha cu tomate, ardei și ma
zăre. Pină Ia această dată am se
mănat toate cele 30 ha cu mazăre 
și 13 ha cu tomate de toamnă. Pen
tru restul culturilor avem răsadul 
necesar și atunci cind condițiile vor 
permite vom începe plantarea in 
cimp”. Vizităm răsadnițele coopera
tivei. Răsadurile de roșii timpurii, 
ardei gras sint viguroase, bine dez
voltate. Din calcule se poate con
stata că pentru fiecare sortiment s-a 
produs cu circa 10 la sută mai mult 
răsad. Această măsură de prevedere 
va contribui realizarea integrală 
a suprafețelor' prevăzute a se cul
tiva. La ferma legumicolă a coope
rativei agricole Deveselu au fost in
sămințate toate suprafețele destinate 
culturilor din prima epocă : 30 ha
cu mazăre, 7 ha cu castraveți corni- 
șon etc. „Pentru bei ce nu și-au 
asigurat toate răsadurile — ne spu
nea tov. Marin Popescu, președin
tele cooperativei — putem să le 
punem la dispoziție peste 2 000 fire 
de tomate și tot atitea de ardei*’.

De ce nu au fost realizate toate 
suprafețele destinate culturilor din 
prima epocă ? In planul de produc
ție al cooperativei din Traianu, de 
exemplu, se prevede cultivarea a 
10 ha cu rădăcinoase. Acestea nu 
s-au insămințat, deoarece consiliul

de conducere nu a mai încheiat con
tract cu I.P.V.I.L.F. „In locul mor
covului se va semăna conopidă" — 
ni se spune. Dar. de ce conopidă, 
dacă în plan este prevăzut altceva ? 
De altfel, centrul de legume-fructe 
Caracal, din planul de 437 tone de 
rădăcinoase, a contractat doar 200 
de tone. Prin urmare, asistăm la

ÎN MAI MULTE COOPE
RATIVE DÎN JUDEȚUL OLT 
NU S-A RESPECTAT INDICA
ȚIA DE A SE MĂSURA 

SUPRAFEȚELE ÎNSĂMÎN- 
ȚATE CU LEGUME

aceeași anomalie ce a existat și în 
anii precedenți. Se Dlanifică o anu
mită suprafață, dar care nu se rea
lizează. Din nefericire, cazul de la 
Traianu nu este singular. La coope
rativa agricolă" Grădinile s-au insă- 
mințat doar 30 ha cu mazăre, față 
de cele 35 planificate ; la Cezieni, 
din 20 ha cu aceeași cultură nu s-a

realizat nici un hectar etc. Există 
garanția că ceea ce s-a raportat ca 
Insămințat, s-a și realizat ? Nu, 
pentru că incă nu s-a trecut la mă
surarea suprafețelor insămințate, a- 
ceastă operațiune urmind a fi făcută 
mai tirziu. Dar ce rost va avea 
atunci cind nu se va putea face ni
mic pentru îndreptarea lucrurilor ?

Unele unități au deficit de răsad 
care, neasigurat la vreme, va con
duce la nerealizarea altor suprafețe. 
La cooperativa agricolă Studina, de 
pildă, răsadul pentru tomate de vară 
(20 ha) nu este asigurat decît in 
procent de 50 la sută ; tot la această 
unitate nici răsadul pentru roșiile 
timpurii nu este suficient. La coo
perativa agricolă de la Rotunda nu 
există răsad decit pentru 12 ha din 
cele 20 planificate a se cultiva cu 
ardei Kapia. De altfel. în cooperati
vele agricole din județul Olt nu s-a 
asigurat răsadul necesar la toate 
speciile. Aceasta ar putea impieta 
realizarea integrală a suprafețelor 
prevăzute a se cultiva. La comple
xul de sere Stoenești s-au plantat 
0.50 ha cu tomate și 2 000 mp cu ar
dei pentru acoperirea nevoilor unor 
unități care nu au răsad suficient. 
Este necesar ca această acțiune să 
continue pină la asigurarea inte
grală a răsadului pentru toate su
prafețele destinate producerii de le
gume.

In aceste zile, cind se pun ba
zele producției legumicole * pe acest 
an, se cere ca reprezentanții 
I.P.V.I.L.F. să măsoare parcelă cu 
parcelă suprafețele insămințate și 
cele pe care s-a produs răsad, incit 
să existe certitudinea că producția 
planificată de legume se va realiza 
integral.

Emillan ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

Mecanizatorii secțiilor care ser
vesc cooperativele agricole din Tă- 
tăranu, Ciorăști, Timboești, Pău- 
nești ș.a. și-au organizat tabere in 
cimp, Aprovizionarea cu carbu
ranți și lubrifianți se face direct 
in ogor, masa e servită lingă trac
tor. Multi mecanizatori de la Rugi
nești, Adjud. Panciu. Mărășești. 
care lucrează la pregătirea tere
nului, au hotărit să muncească și 
noaptea 4—5 ore. în acest fel. vi
teza de lucru crește simțitor. Pen
tru a nu se pierde nici un minut 
bun de lucru, cooperatorii din Fău- 
rei. Vinători. Mărtinești. Gologanu 
aduc scara sămința in cimp. Din 
unitățile agricole in care lucrările

sint avansate, peste citeva zile, 
tractoarele și mașinile agricole vor 
fl dirijate spre cooperativele agri
cole Năncști. Măicănești, Maluri, 
Hinculești, Ciorăști, unde sint incă 
mari suprafețe nearate. Spre aces
te unități, unde lucrările sint ră
mase in urmă, iși îndreaptă aten
ția organele de partid, dc stat și a- 
gricole sprijinind concret organi
zarea muncii. Modul cum se lucrea
ză in aceste zile și nopți, efortu
rile ce se depun pentru realiza
rea și depășirea vitezelor zilnice 
stabilite la arat și semănat sînt o 
garanție că in județul Vrancea se
mănatul porumbului se va încheia 
în limitele timpului optim.

După o „ploaie de aur“, 
msămmțările au fost reluate
După ploile din ultimele zile, în 

județul SATU-MARE semănatul 
porumbului a fost reluat pe toate 
suprafețele care s-au zvintat. „Pină 
in prezent — ne-a declarat tov. 
Nicolae Babici, directorul general 
al Direcției agricole județene — au 
fost insămințate 12 000 ha. Există 
posibilități ca viteza zilnică să a- 
jungă la peste 5 000 ha, ast'el că. 
pină la 29 aprilie, semănatul po
rumbului să fie încheiat. Cele 360 
de semănători SPC-6 au fost do
tate cu dispozitive pentru imprăș- 
tierea îngrășămintelor chimice și 
s-au asigurat erbicidele prevă
zute”.

Afirmațiile directorului gene
ral corespund realității de pe te
ren. Iată citeva constatări. La co
operativa agricolă „Someșul** din

Satu-Mare. unitate fruntașă ne țară 
la cultura porumbului, această lu
crare va fi încheiată pină la sfir- 
șitul acestei săptămini. Cooperati
va agricolă Moftinu-Mic. Aici, 
jumătate din suprafața de 210 ha, 
destinată culturii porumbului. a 
fost semănată. „în curs de 3, zile, 
ne spun președintele, Cornel Cadar, 
și inginerul șef Nicolae Sălăjan, 
vom termina semănatul**. Coopera
tiva agricolă Doba. îndată ce te
renul s-a zvintat. pe tarlaua „Toj” 
din această unitate se aflau 4 
tractoare cu discuri și altele două 
cu semănători. ..Nu pierdem nici 
o clipă bună de lucru. Pină la 25 
aprilie vrem să terminăm de ln- 
sămințat toate cele 300 ha cite 
ne-au mai rămas” — ne spune ing. 
șef Tiberiu Demeter.

Lucrări de sezon in serele cooperativei agricole din Acăjari, judejul Mureș fo!0 : E. Dichiseam,

simbătă sau duminică, fie 
vara, fie iarna, la înapoie
rea turiștilor automobiliști 
de pe Valea Prahovei și 
chiar a celor care călăto
resc cu trenul sau autoca
rul — ne scrie inginerul 
silvic Vasile Filip, astăzi 
pensionar — veți constata 
că aproape fiecare ține 
neapărat să se întoarcă a- 
casă cu tot felul de „trofee” 
din natură : brațe întregi 
de flori, crengi de brazi, 
arbori tineri smulși din ră
dăcini. Nu sint cruțate de 
acești așa-ziși iubitori ai 
naturii nici speciile rare de 
flori — in special floarea 
de colț sau alte podoabe 
ale m •Jiților”.

Am avut impresia, la în
ceput, că observația este 
cam dură...

„Nu, nu e dură — ne 
asigură tovarășul Ion Dinu, 
șeful sectorului cabane al 
întreprinderii de turism și 
odihnă Sinaia, care cunoaș
te ca-n palmă, de peste 20 
de ani, fiecare ungher al 
munților din platoul Bucc- 
gilor. Ea vizează, din pă
cate, o realitate. E adevă
rat că această observație 
nu-i privește pe toți turiștii, 
dar nu putem face abstrac
ție de existența acelora 
care — și nu sint puțini la 
număr ! — se comportă în 
natură ca-n... codru”.

Am propus interlocutoru
lui nostru să argumenteze 
aprecierea la fața locului.

Primul popas : rezerva
ția naturală de jnepeni din 
jurul complexului turistic 
Piatra Arsă. Ce sint jnepe- 
nii ? Niște arbori tintori, 
adevărate podoabe ale înăl
țimilor montane, care au o 
creștere foarte lentă. Ating 
lungimi pină la 20 m abia 
după 400 de ani ! Ei bine, 
aici, din 10 in 10 metri, gă
sești urme de rupere ori 
smulgere a acestor arbuști 
pentru a fi duși ca „amin
tire” acasă. Ciți jnepeni au 

j dispărut in ultimii ani, ni
meni nu știe. Ceea ce se 
poate constata de către ori
cine este faptul că această 
rezervație a naturii, aflată 
sub protecția legii, este 
grav amenințată de om. De 
omul care — din ignoranță 
sau din lipsă de educație 
— ajunge să prade natura.

Al doilea popas : Poiana 
Stinii. Este una din cele 
mai pitorești poieni ale 

< _____

țării. Pe o suprafață de 15 
ha, pentru a fi cit mai bine 
conservată, a fost împrej
muită. Ce credeți că au gă
sit de cuviință să facă unii 
posesori de mașini ? S-o 
translorme in pistă de an
trenament, in parcaj, in ve
tre pentru... foc etc. Re
zultatul ? Poiana Stinii — 
o adevărată podoabă mon-

se considere sub controlul 
legilor ei scrise și nescrise. 
Cum se comportă șoferii in 
zonele de mare densitate 
turistică, unde iși parchea
ză ptașinile — iată proble
me care ar trebui, indiscu
tabil, să stea mai mult și-n 
atenția organelor de miliție.

Observațiile de mai sus 
nu sint strict locale. Ele pot

la Dumbrava Vadului, Va
lea Romanului din muntele 
Rînca.

Această constatare îngri
jorătoare nu poate și nu 
trebuie să scape atenției 
astăzi, cind natura, mediul 
înconjurător sint supuse in 
întreaga lume unor rigu
roase studii și măsuri, de 
protecție. Cea mai bună de-

cerințe. E adevărat, rezer
vele de regenerare oferite 
la noi de natură se situea
ză cu mult peste nivelul a- 
cestei rate. Dar acest lucru 
ne obligă cu atît mai mult 
să fim — la rîndul nostru 
— buni gospodari și protec
tori ai acestei inestimabile 
bogății.

Protecția mediului incon-

tană — a început să devină 
un fel de ladă de... gunoi.

Al treilea popas : Valea 
Timișului. Puține șosele au 
In dreapta și in stingă lor 
atitea pajiști ca acest fru
mos defileu. Deși există 
locuri amenajate pentru 
parcare — fie pe marginea 
șoselei, fie de-a lungul al
biei riului — mulți automo
biliști țin să-și parcheze 
mașinile cit mai in inima 
pajiștii. Poate că acesta 
n-ar fi lucrul cel mai rău 
dacă locul de parcare n-ar 
fi apoi transformat in... a- 
telier de reparații. Și. astfel, 
verdeața pajiștii este im- 
bicsită cu ulei, cu alte re
ziduuri poluante care o- 
rr.oară pe acel loc, cel pu
țin pentru 2—3 ani, vege
tația. Valea Timișului este, 
dacă vreți, un simplu e- 
xemplu, pentru că. in rea
litate, mulți automobiliști 
și-au făcut un obicei din a 
trage mașina la umbra pă
durii, pe covorul de ver
deață de lingă cabană, de 
lingă alte locuri de popas, 
spre a-1 fac? „întreținerea”

Bineînțeles, dorința pose
sorilor de autoturisme de 
a fi cit mai aproape de 
natură, de a-și petrece cît 
mai des week-end-ul in 
cele mai atractive locuri 
r.u este criticabilă în sine. 
Dar asa cum pe șosea sînt 
obligați să respecte reguli 
precise, riguroase, tot la 
fel și-n natură trebuie să

fi extinse și asupra altor 
zone. Pentru că astfel de 
manifestări ale „dragostei” 
față de natură au început 
să-și lase urmele — intr-o 
măsură mai mare sau mai 
mică — și in alte părți : 
Delta Dunării, Parcul Na
țional din Retezat, Ripa 
Roșie, Poiana de narcise de

monstrație în acest sens 
ne-o fac specialiștii in eco
logie care arată că, la ni
velul anului 1972, necesită
țile de oxigen cresc pe glob 
cu o rată de 4 la sută, iar 
rezervele de regenerare pe 
care le oferă natura sint in 
scădere in raport cu aceste

jurător devine, pe zi ce 
trece, tot mai acută. Dez
voltarea vertiginoasă a in
dustriei, sporirea continuă 
a numărului de autovehi
cule și a diferitelor surse 
poluante nu rămin fără ur
mări. Or, tocmai pentru a 
Ie preveni — ori atenua.

— Te rog sâ nu mai parchezi pe iarba din fața blocului nostru. Mut-o, 
te rog, pe peluza din rața blocului vecin I

Desen de ADRIAN ANDRONIC

cind este cazul — a fost 
elaborat, dat publicității 
ieri, și supus dezbaterii pu
blice, proiectul Legii pri
vind protecția mediului în
conjurător. Pornind de la 
considerentul că „în Re
publica Socialistă România 
protecția mediului încon
jurător constituie o proble
mă de interes național” 
(Art. 1), proiectul conține 
numeroase prevederi pen
tru protecția factorilor me
diului înconjurător, sarcini 
precise ce revin organelor 
centrale și locale ale admi
nistrației de stat, organiza
țiilor cooperatiste și altor 
organizații obștești, cît și 
sancțiuni pentru cei care 
încalcă dispozițiile legale 
din acest domeniu.

Așadar, cadrul legal pen
tru protecția mediului nos
tru ambiant este în curs de 
perfecționare. Astăzi — cind 
la noi se desfășoară o vastă 
acțiune cetățenească ce a 
cuprins întreaga suflare a 
țării, de la pionier pină Ia 
pensionar, pentru extinde
rea zonelor de verdeață ale 
orașelor și satelor, pentru 
regenerarea celor existente, 
pentru plantări de pomi și 
flori, pentru împădurirea 
fiecărui colțișor sterp de 
deal ori munte — orice gest 
dc degradare a naturii, de 
lovire in podoabele ei este 
fără îndoială o jignire a- 
dusă acestui efort național 
general. In consecință, ori
unde apar asemenea ges
turi ele nu trebuie să ne 
lase indiferenți. Pe plan 
local, în fiecare județ exis
tă organisme autorizate — 
in primul rînd comitetele 
executive ale consiliilor 
populare — care pot sanc
ționa astfel de abateri de 
la „codul naturii”. Dar ccl 
mai bine poate acționa o- 
plhia sănătoasă a tuturor 
celor care — în fond majo
ritatea — iubesc cu adevă
rat natura. Ei pot și trebuie 
să acționeze ca principal 
factor de educație, ca o 
„tribună publică" ce inter
vine prompt acolo unde a- 
par semeni care, prin com
portamentul lor, sfidează 
natura. Asemenea opinii, 
observații, propuneri și su
gestii — menite, totodată, 
să contribuie la dezbaterea 
recentului proiect de lege 
— vor fi găzduite de ziarul 
nostru la rubrica deja a- 
nunțată in acest sens.

Constantin PRIESCU

hldroameliorațlilor. In Cadrul comi
siei au fost cooptați oameni care, 
pe lingă activitatea științifică, au și 
o activitate bogată de teren, fiind 
buni cunoscători al fenomenelor și 
situațiilor apărute in diferite zone 
ale țării. Comisia iși va desfășura 
activitatea pină la 31 octombrie a.c„ 
cind soluțiile stabilite vor fi Îna
intate spre aprobare conducerii 
partidului. în această perioadă 
obiectivul principal il va forma pre
lucrarea și valorificarea tuturor da
telor și cunoștințelor dobindite in 
diversele domenii de activitate, care 
vor trebui completate cu altele noi 
strinse direct de pe teren, ca efect 
al Inundațiilor din ultimii ani, care 
să permită, prlntr-o interpretare 
științifică, stabilirea soluțiilor opti
me pentru prevenirea și combaterea 
lor definitivă. Pentru o mal bună și 
rapidă cuprindere a principalelor 
zone afectate, comisia iși va desfă
șura activitatea in trei grupe, cite 
una pentru Clmpia de vest a țării, 
Cimpia Română, sudul Moldovei, 
acestea fiind zonele care in etapa 
actuală au de suferit cel mai mult 
de pe urma acestor fenomene. De 
altfel, membrii grupurilor respective 
se află deja pe teren, începindu-și 
de citeva zile activitatea.

Tematica de lucru este foarte bo
gată. In principal, comisia va stu
dia condițiile naturale și cauzele 
care au determinat ridicarea nivelu
lui apelor freatice și apariția exce
sului de umiditate, va elabora con- < 
cepția generală a lucrărilor de com
batere șl prevenire a acestor feno
mene, va stabili soluțiile generale 
pentru reducerea debitelor de viitu
ră, mărirea capacității de drenare 
și scurgere a cursurilor de apă, 
apărarea terenurilor inundabile, de
secarea terenurilor afectate de exce
sul de umiditate, dezvoltarea ame
najărilor pentru irigații pe baza 
asigurării concomitente a controlului 
apelor freatice șl, în final, va în
tocmi, intr-o concepție unitară, pro
gramul național dc lucrări pentru 
eliminarea excesului de umiditate 
de pe terenurile agricole șl preve
nirea Inundațiilor. O atenție deose
bită se va acorda băltirii apelor în 
unele sisteme de irigații deja ame
najate, pentru găsirea celor mai efi
ciente soluții care să ducă la elimi
narea acesteia. Totodată, se vor 
stabili cauzele care au condus la 
aceste situații. Acest lucru este 
absolut necesar, deoarece există În
tinse zone freatic-umede care, mo
mentan, deșiz nu suferă din cauza 
excesului de apă, prin introducerea 
irigațiilor, pot ajunge in pericol, fapt 
ce va impune executarea unor lu
crări prealabile de drenaj a solului.

La stabilirea soluțiilor tehnice 
vom avea in vedere atit experien
ța acumulată la noi în țară, cit și 
experiența țărilor care au rezolvat 
probleme asemănătoare. Vreau să 
menționez cu această ocazie că în
cheierea cu succes a acestei acțiuni 
In cel mai scurt timp depinde și de 
măsura în care toate instituțiile 
centrale și județene vor SDrijinl 
elaborarea unor studii cit mai am
ple și complete, care să permită 
stabilirea de soluții optime și efi
ciente pentru rezolvarea definitivă 
a problemelor legate de eliminarea 
excesului de apă și combaterea 
inundațiilor, pentru conservarea șl 
folosirea optimă a fondului funciar.

Programul de lucrări care va fi 
stabilit se va realiza într-o perioadă 
mai îndelungată, dar rezolvarea pro
blemelor privind evacuarea excesului 
de umiditate nu suferă aminare. Așa 
cum s-a hotărit la ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., este 
necesar ca în flecare județ uni'ățile 
agricole, toți lucrătorii din agricul
tură să acționeze prin toate mijloa
cele pentru evacuarea apelor care 
băltesc pe semănături și de pe cele
lalte terenuri, pentru a da posibilita
te executării la timp a lucrărilor agri
cole.

— Ați subliniat o cerință fun
damentală pentru elaborarea u- 
nui program de asemenea pro
porții : existența unei strinse 
legături intre membrii comisiei 
și toți cei care pot aduce o con
tribuție efectivă la cunoașterea 
mai temeinică a fenomenelor. In 
unitățile agricole din zonele a- 
fectate există specialiști și lu
crători bine pregătiți, mulți din
tre ei s-au născut și au lucrat 
tot timpul in aceste zone, fiind 
observatori direcți ai fenomen# 
lor petrecute. In multe locuri s-au 
experimentat diferite metode 
pentru rezolvarea situațiilor. Se 
poate spune, deci, că există 
o experiență și o practici 
îndelungată care, luate in 
considerație și valorificate, 
pot fi de un real folos. De 
altfel, voiam să vă informăm că 
ZIARUL „SCINTEIA*. IN DO
RINȚA DE A VENI IN SPRI
JINUL ORGANELOR DE SPE
CIALITATE, DE A DA POSI
BILITATEA UNEI CONFRUN
TĂRI CIT MAI LARGI DE 
IDEI. ADUNĂRII UNUI VO
LUM crr MAI MARE DE FAP
TE ȘI OBSERVAȚII, VA PU
BLICA O RUBRICA SPECI
ALA, CARE VA CUPRINDE 
opinii, sugestii și propuneri alo 
specialiștilor și lucrătorilor din 
producție. Ce părere aveți, tova
rășe președinte ?

— Inițiativa ziarului „Scînteia” este 
foarte bună. Este în interesul comi
siei de a acumula fapte, cit mal 
multe fapte. Și in acest sens, expe
riența, cunoștințele, observațiile ce
lor care, trăind mai mult timp 
intr-o zonă, știu bine din ce motive 
și cum au apărut fenomenele de 
băltire, inundații, alunecări de teren, 
eroziune a solului, este o sursă la 
care membrii comisiei vor apela. 
Totodată, vom lua in considerare 
propunerile, sugestiile și observațiile 
care vor fi publicate. De asemenea, 
pentru cunoașterea cit mai apro
fundată a cauzelor care au stat la 
baza unor fenomene de degradare 
a pămintului, doresc să folosesc 
acest prilej pentru a ruga specialiștii, 
lucrătorii din unitățile unde nu 
vom putea analiza situația la fața 
locului, din motive obiective, fiind 
foarte multe, să ne scrie despre 
felul cum s-au produs și cauzele 
care au determinat apariția fenome-, 
nelor pe care le avem in yedere. 
Făcind acest apel, implicit subliniez 
și ideea că elaborarea acestui pro
gram de lucrări de mari proporții șl 
de cea mai mare însemnătate pen
tru economia națională, precum și 
găsirea celor mai eficiente soluții 
pentru eliminarea excesului de umi
ditate de pe terenurile agricole șî 
combaterea inundațiilor impun ca 
pe lingă utilizarea datelor științifice 
de sinteză 6ă se Ia in considerație 
șl experiența și practica existent* 
in toate zonele.

Convorbire consemnată de 
Aurel PAPADIUC
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prin citeva adevăruri bine 
ouno-cute ; pentru realita- 
rea producției planificate, 
numeroase intrepnnderi fo- 
Iofosc — alături de resur
sele materiale indigene — 
unele materii prime și ma
teriale din import Se știe, 
de asemenea, că din import 
■int aduse și o serie 
de utilaje, instalații și 
echipamente destinate unor 
noi obiective industriale sau 
modernizării celor existen
te. Toate aceste materiale 
și utilaje, pe măsură ce 
•OSC55C in țară, trebuie, de
sigur. achitate neintirziat 
furnizorilor străini. Din ce 
fonduri ? în cea mal mare 
parte, din cele obținute in 
urma exporturilor româ
nești c&tre beneficiarii de 
peste hotare. Se impune, 
deci, respectată această co
relație obiectivă : desfășu
rarea normală a producției 
ca și execuția unor inves
tiții sint condiționate de 
realizarea ritmică a aprovi
zionărilor din import, iar 
achitarea acestora necesitâ 
asigurarea din export a 
fondurilor corespunzătoare, 
respectiv încasarea rapidă 
și ritmică a contravalorii 
mărfurilor exportate.

Teoretic, nimeni, dar ab
solut nici un lucrător din 
întreprinderile productive 
sau din unitățile de comerț 
exterior nu contestă în
semnătatea acestei corelații 
obiective. Practic Insă în
casarea ritmică a contrava
lorii mărfurilor exportate 
este influențată negativ de 
multiple neajunsuri, situa
te intre extremele : pe de 
o parte, in ultima zi a fie
cărei luni se produce o 
adevărată aglomerare de 
documente de decontare la 
extern și, pe de altă parte, 
nu sint rare cazurile in 
care unele unități producă
toare și întreprinderi de 
comerț exterior pur și sim
plu omit să urmărească în
casarea contravalorii expor
turilor.

— în ziua de 31 martie 
a c-, valoarea documentelor 
de decontare la extern, de
puse in bancă de întreprin
derea de comerț exterior 
„Autotractor*4 din Brașov, a 
reprezentat 46.2 la sută din 
întregul export realizat de 
această unitate in luna 
martie — ne spunea tov. 
Ion Tișler, director in Ban
ca română de comerț ex
terior. în cazul întreprin
derii Electronum", pro
centul respectiv a fost 64,2 
la sută, la „Mașiniexport" 
— 50 la sută, la „Mecano- 
export" — 43,6 la. sută. Ia 
„Românoexport" — 42,1 la 
sută ș.a. Cu alte cuvinte, 
timp de 30 zile din luna 
martie unitățile amintite — 
din construcțiile de mașini 
ți din industria ușoară

— au depui circa Jumătate 
din documentele de decon
tare la extern, iar In ulti
ma zi... aproximativ cealal
tă Jumătate.

Această .avalanșă'* are 
drept consecință imediată, 
directă, lntirzlerca încasării 
contravalorii mărfurilor ex
portate ; Intîrzlere deter
minată de imposibilitatea 
prelucrării — de către per
sonalul bancar — intr-o 
singură zi a unul vo
lum uriaș de documente 
de decontare (de 6—7 ori 
mai mare decît capacitatea 

Marla s-a raportat, clientul b mullumit; ilar...

INCnsnREA OPERATIVA A VALUTEI 
POATE FI PRIVITA 
CU INDIFERENTA?

— o anomalie cu doi părinți: birocratismul 
și carențele în spiritul comercial —

de prelucrare zilnică a băn
cii), ca și de faptul că, da
torită grabei cu care se în
tocmesc, în ultimele zile 
ale lunii, de către între
prinderile de comerț exte
rior, documentele respecti
ve conțin adeseori greșeli 
față de condițiile din con
tract — ceea ce le face 
inoperabile.

De ce se depune o prea 
mare parte din documen
tele de decontare la extern 
abia in ultima zi a lunii ?

Ștefan Frinculescu, direc
tor adjunct la întreprinde
rea de comerț exterior 
„Electronum" : „Răspunsul 
este simplu ; la rindul nos
tru primim aceste docu
mente de la unitățile care 
produc pentru export in 
ultimele zile ale lunii. Nu 
putem fi invinuiți că noi 
sintem cei care provocăm 
lntirzlerea încasării contra- 
valdrii mărfurilor exporta
te. Dimpotrivă, noi, comer- 
cianții, sintem direct inte
resați să depunem cit mai 
iute documentele la bancă, 
deoarece de aceasta depin
de îndeplinirea planului in- 

treprlnderlt, care este o 
condiție pentru încasarea 
salariilor ; ca să nu mal 
vorbesc că Intirzicrlle în 
depunerea documentelor la 
bancă se penalizează".

Stelian Postelnicu, direc
tor adjunct la întreprinde
rea de comerț exterior 
„Mccanooxport" : „Toate — 
sau aproape toate — nea
junsurile in domeniul 
neritmicltățil decontărilor 
la extern pornesc din uzi
ne. Concret, în cazul fabri
cației de unicate, ciclul de 
producția se încheie, de 

cele mai multe ori, în ziua 
de 30 a lunii și atunci se 
face livrarea la export, se 
întocmesc documentele de 
plată. Asemenea deficiențe 
se mențin și in cazul pro
ducției de scrie — vagoane 
de cale ferată ș.a.“.

La Uzina de pompe din 
Capitală, bunăoară, unde, 
la 31 martie a.c. s-au în
tocmit documente de de
contare pentru aproape ju
mătate din întregul export 
al lunii respective, tov. 
Andrei Pănoiu, directorul 
comercial al unității, ne 
spunea :

— De regulă, primim mo
toarele necesare pompelor 
în ultima decadă a lunii 
(furnizor : Uzina de ma
șini electrice din Bucu
rești). Ca urmare, abia a- 
tunci putem livra pompele 
la export. In luna martie 
am intîmplnat și unele difi
cultăți financiare — pe care 
ni le-au provocat o serie de 
beneficiari ai produselor 
noastre — și nu am avut 
fondurile pentru a plăti 
transportul pe calea ferată 

al mărfurilor destinate ex
portului.

Aceleași cauze — același 
efect și la Uzina de vagoa
ne din Arad șl uzina de 
utilaj chimic „Grivlța ro
șie" din București, la 
U.R.E.M.O.A.S. din Capitală 
sau la Întreprinderea ,,Fe- 
rocmail" din Ploiești, de 
unde, In ziua de 31 martie 
a.c., au pornit spre între
prinderea de comerț exte
rior „Mocanoexport" tot fi
ți tea documente de decon
tare la extern, cit in cele- 
lalte 30 de zile ale lunii 

respective. Pentru toate a- 
ceste situații există o sin
gură soluție. Așa cum fie
care unitate industrială 
solicită primirea la timp, 
ritmic șl integral, a Impor
turilor, cu aceeași exigență 
și responsabilitate trebuie 
tratată și problema ritmici
tății fabricației producției 
pentru export, a livrărilor 
și încasării acesteia. Nu 
poți avea drepturi, ignorind 
obligațiile ce-ți revin din 
prevederile legale.

Sint numeroase alte cau
ze care contribuie la men
ținerea acestor stări de lu
cruri. Amintim citeva din 
ele : existența unor decala
je intre data livrării la ex
port și momentul în care 
documentele de decontare 
la extern se trimit la în
treprinderea de comerț ex
terior (Uzina mecanică Mir- 
șa : "17 zile intirzlere, Com
binatul de exploatare și 
industrializare a lemnului 
din Tg. Jiu : 7—10 zile
ș.a.), sau Intre primirea a- 
ccstor documente de către 
întreprinderea de comerț 
exterior și depunerea lor la 

bancă (de pildă, „Autotrac
tor" : 22—27 zile, pentru li
vrări ia export ale Uzinei 
mecanice Mîrșa ; comparti
mentul de export al Cen
tralei industriei bumbacu
lui — 20 zile, pentru ex
pedieri realizate de țesăto- 
ria „Dacia" din București 
ș.a.) ; nercspcctarca in în
tregime de cătro unii fur
nizori din țară a clauzelor 
prevăzute in contractele 
externe (contravaloarea a 
trei instalații de foraj ex
portate de uzina „1 Mai" 
din Ploiești, bunăoară, nu 
a fost încasată la timp, 
deoarece nu s-au expediat 
beneficiarului extern și 
unele subansamble cu care 
aceste Instalații trebuiau 
echipate) ; totodată, la în
cheierea contractelor exter
ne, unii din furnizorii noș
tri (uzinele de fibre sinte
tice din Săvinești și Iași, 
bunăoară) nu au stabilit 
clauze asigurătorii, ceea ce 
r permis unor beneficiari 
străini să amine sau chiar 
să refuze în mod nejustifi
cat plata mărfurilor cum
părate ; în fine, în aceeași 
ordine de idei, ar mai tre
bui amintită insuficienta 
preocupare a unor unități 
productive exportatoare și 
întreprinderi de comerț ex
terior pentru creșterea pon
derii acreditivului (de do
rit. cu domiciliul la Banca 
română de comerț exte
rior) în totalul formelor de 
decontare a livrărilor la 
export.

Trebuie spus lucrurilor 
pe nume: cu justificări nu 
se poate îndeplini planul de 
încasări valutare. Este 
inadmisibil să se mai to
lereze o asemenea situa
ție — atît timp cit se 
pune problema parcurge
rii cit mai rapide și rit
mice, eșalonate, a acestui 
circuit, asigurîndu-se astfel 
posibilitatea încasării ope
rative a sumelor în valută 
de la beneficiarii străini, 
bază sigură pentru forma
rea la timp a resurselor 
prevăzute în planul de în
casări valutare și in balanța 
de plăți externe. Nici o 
centrală, nici o unitate in
dustrială sau întreprindere 
de comerț exterior nu poa
te să considere că răspun
derea ei încetează odată 
cu livrarea mărfurilor la 
export. Maximă grijă și o- 
perativitate trebuie să do
vedească, deopotrivă, pen
tru încasarea contravalorii 
produselor exportate. Nu 
trebuie să se piardă nici o 
clipă din vedere că aceasta 
este o modalitate importan
tă pentru menținerea echi
librului planificat al balan
ței de plăți externe, sarcină 
de prim ordin în domeniul 
comerțului exterior.

Dan MATEESCU

„MAPE IN ROMANIA" PE MERIDIANELE GLOBULUI
DIN BUCUREȘTI 

SPRE ZECI DE TARI
Zilnic, din Întreprinderile bucu- 

reștene porneSc spre zeci de țări 
ale lumii sute de vagoane cu cele 
mai variate produse. întreprinderile 
Capitalei exportă, intre altele, ma
șini și utilaje grele, locomotive șl 
vagoane, aparate de măsură șl con
trol de înaltă tehnicitate, echipa
mente electronice și electrotehnice, 
produse din lemn, chimice și meta- 
locasnicc, numeroase bunuri de larg 
consum și agroalimcntare. Printre 
destinatari, in afara țărilor socia
liste, se numără o serie de state 
ca : Anglia, Franța, Italia, R.F. 
Germania, Danemarca, Grecia, 
Turcia, R.A. Egipt, Iran, Pakistan, 
India și altele. Pe lingă preocu
parea pentru ridicarea continuă a 
calității produselor destinate ex
portului, întreprinderile bucurește- 
ne acordă o atenție sporită livrării 
acestora înainte de termenele sta
bilite. Astfel, aproape 30 de între
prinderi din Capitală și-au îndepli
nit, inainte de termen, sarcinile la 
export pe primul trimestru, livrind 
In avans un volum însemnat de 
produse. De relevat că, în acest an, 
sarcinile de export ale întreprinde
rilor bucureștene sint mai mari cu 
39 la sută.

TRACTORUL 
ROMÂNESC 
IN SAHARA

De curind, am fost In R. A. E- 
gipt, în regiunea Tahrir, pe o auto
stradă care traversează Nilul. In 
splendidul peisaj al regiunii am 
văzut „Universalul" românesc de 
65 CP, care de mai mulți ani este 
utilizat pe pămînturile din Delta 
Nilului, redate agriculturii, ca și 
pe cele recuperate prin valorifica
rea deșertului.

Vizita noastră a coincis cu efec
tuarea probelor pentru testarea 
noului tip de tractor de 55 CP, a- 
chiziționat de agricultorii egipteni.

...Orele 10 dimineața. Tractoris
tul Gheorghe Bălan este pregătit 
să înceapă probele în deșert, pen
tru determinarea forței* de trac
țiune în terenul înțelenit. Sînt de 
față specialiști și oameni de știință 
— reprezentanți al firmelor egip
tene, iji ai întreprinderii „Auto
tractor". O puternică furtună de 
nisip a cuprins întregul deșert. 
Aceasta, Însoțită de un soare pu
ternic, îngreunează buna desfășu
rare a operațiilor de verificare, k_ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _

Sub mllnile Încercate ale tehnicia
nului român — bun cunoscător al 
regiunilor de deșert — mașina 
portocalie, creație a constructori
lor de tractoare din Brașov, ișl 
croiește drum printre valurile 
mișcătoare de nisip, țișnlnd In pli
nă viteză pe terenul torid de În
cercări, spre admirația specialiști
lor prezenți la aceste probe. „Her
ghelia" celor 55 CP a fost dezlăn
țuita, pentru a trece cu succes 
probele de testare.

Un fapt deosebit : tractorul ro
mânesc a dezvoltat pentru prima 
dată în condiții do deșert o forță 
de tracțiune de 1 600 kgf. Dr. Ab
del Gazarin, președintele firmei 
„El Nasr", a afirmat: „Testările 
sînt foarte bune, peste așteptări. 
Cred ca acest tractor este cel mai 
potrivit pentru necesitățilo agri
culturii egiptene** ; iar doctor in
giner Fahmy Abdel Motaal, direc
tor general în Ministerul Agricul
turii, și-a manifestat dorința de 
a solicita aceste tractoare, deoare
ce ele răspund multiplelor exigen
țe pe care le presupun condițiile 
deșertului. Apreciind calitățile 
tractorului românesc, domnul Seif 
Sakoury, director in departamen
tul agricol al firmei „Engineering 
General Company", a declarat : 
„Tractorul românesc a trecut cu 
mult succes probele, dovedind 
performanțe înalte. Este un trac
tor excelent, robust și docil".

Traian CATINCESCU

PRESTIGIUL MAȘINILOR 
PENTRU INDUSTRIA 

LEMNULUI
După succesele înregistrate la 

tirgurile și expozițiile internațio
nale, între care la Budapesta, unde 
mașinile-unelte pentru industria 
lemnului au primit medalia de aur 
și numeroase mențiuni, pentru 
înaltele calități constructive șl 
funcționale, specialiștii întreprin
derii mecanice din Roman au in
trodus in producția de serie un 
nou tip de mașină universală de 
timplărie, cu un gabarit redus, care 
poate executa simultan opt opera
ții. Ea a obținut o mențiune la 
Tirgul internațional de la Miinchen. 
In urma acestor succese, cererile 
de export au crescut, iar volumul 
contractelor cu beneficiarii din 
străinătate s-au triplat. De pildă, 
firme importatoare din R.F. Ger
mania au solicitat un număr dublu 
de mașini față de anul trecut, iar 
reprezentanții unor companii din 
Nigeria și Columbia au încheiat, 
pentru prima dată, contracte de 
export cu întreprinderea din Ro
man. Performanțele ridicate ale 
mașinilor-unelte românești, calită

țile lor constructive au atras șl a- 
tenția specialiștilor japonezi, care 
au propus întreprinderii din Roman 
să coopereze la realizarea, in pre
mieră europeană, a două noi tipuri 
de mașini pentru Industria lemnu
lui.

DIALOG 
CU EXPORTATORII 

BIHORENI
Care este situația livrărilor pen

tru piața externă, pe ansamblul ju
dețului Bihor 7

— In primul trimestru am reali
zat planul de export în proporție 
de 1G5.2 la sută — ne-a spus Tibc- 
rlu Revi, din comisia județeană de 
comerț exterior. S-au livrat supli
mentar 170 tone lacuri șl vopsele, 
mașlni-unelte de 400 000 lei valu
tă, tricotaje în valoare de 300 000 
lei valută, mobilă de 269 000 lei 
volută.

Discutăm cu ing. Emil Mărginea- 
nu, directorul uzinelor „înfrățirea", 
care ne-a spus : „Planul de export 
pe tx'imestrul I a fost realizat in 
proporție de 108,4 la sută. Expor
tăm produse de nivel competitiv 
(mașini de filetat, întreaga familie 
de mașini de găurit, mașini de fre
zat și rabotat) în R.D.G., R.P. Po
lonă, R.S. Cehoslovacă, Elveția, 
Iran, R.F.G., Turcia, Franța ș.a. 
împreună cu „Mașinexport" am 
încheiat contracte de durată lungă, 
pînă în anii 1974—1975,

Fabrica de confecții Oradea și-a 
îndeplinit planul de export pe pri
mul trimestru în proporție de 101 
la sută.

— Comparativ cu aceeași perioa
dă a anului trecut, am livrat cu 47 
la sută mai multe confecții — pre
cizează ing. Oviditi Șcrbescu, di
rectorul fabricii. Aceste realizări 
se datoresc bunei pregătiri In acest 
domeniu ; contractele și comenzile 
s-au asigurat cu 6 luni înainte ; la 
fel și aprovizionarea corespunză
toare cu materii prime și materia
le. Avem multe solicitări șl expor
tăm circa 40 la sută din ceea ce 
producem.

Si Întreprinderile producătoare 
de incălțăminte au o contribuție la 
sporirea exporturilor românești. 
Care este participarea întreprinde
rii pe care o conduceți ?

— Ca să exporți încălțăminte, 
trebuie să al creație, iar pentru a- 
ceasta trebuie să cunoști piața in
ternațională, tendințele modei, noi
le procedee-tehnologice ș.a. — ne*-a 
răspuns ing. Orest Streciuc, direc

torul întreprinderii „Solidaritatea". 
Așa se explică pătrunderea noastră 
pe piețe noi : R.F.G., Canada,
S.U.A.

George POPESCU

k

Obiectivelor industriale rea
lizate cu sprijinul României 
în R. A. Egipt — cum ar 
fi linia de asamblat tractoa
re de la Heluan — li se va a- 
dâuga Fabrica de produse so
dice ce se construiește la Ale
xandria. Capacitatea proiecta
ta a fabricii este de 100 000 
tone anual. (în fotografia din 
stingă : macheta viitoarei fa

brici aflate în construcție)

Tradiționalele legături economi
ce și comerciale dintre țara 
noastră și Iran se amplifică de 
la un an la altul. Fotografia 
din dreapta reprezintă ma
cheta unui nou obiectiv indus
trial — Fabrica de sodă cal
cinată — care se realizează de 
către specialiștii români la 

Shiraz.

Participări la tîrguri internaționale
HANOVRA

Peste citeva zile, mai exact Ia 26 aprilie, își des
chide porțile Tirgul de la Hanovra ’73. La 
această manifestare economică internațională vor 
participa 6 600 de firme — intre care 1 200 firme 
străine din 30 de țări. Participant!! au la dispo
ziție o suprafață de expunere de 470 000 mp — 
in cadrul a 24 de hale și în aer liber. Sînt aștep
tați, de asemenea, să sosească 500 000 vizitatori, din 
100 de țări.

La. această manifestare economică Internațională 
participă și România. Amănunte despre prezența 
țării noastre la acest tirg ne-a furnizat tov. Ale
xandru Marlus, director adjunct la Camera de Co
merț a Republicii Socialiste România.

r Coordonatele principale ale dezvol
tării schimburilor de mărfuri reci
proc avantajoase dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Sovie
tică — ne comunici tov. MIRCEA 
N AST ASE, ministru consilier, șeful 
Agenției economice a României la 
Moscova — au fost fixate în acordul 
comercial pe termen lung, pe perioada 
1971—1975. Acordul prevede ca volu
mul livrărilor reciproce de mărfuri 
va însuma, în această perioadă, va
loarea de 5,3 miliarde ruble, ceea ce 
Înseamnă o creștere de circa 40 la 
sută In comparație cu volumul schim
burilor ce fusese prevăzut pentru pe
rioada 1966—1970. Ponderea Uniunii 
Sovietice, in ansamblul schimburilor 
comerciale ale României, este de cir
ca 25 la sută, dețtnind primul loc 
in rindul partenerilor noștri comer
cial!. Anul acesta. conform pre
vederilor protocolului de livrări 
reciproce, aceste schimburi vor crește, 
in continuare, după ce anul trecut 
ele au depâșit valoarea de un mi
liard de ruble. In cadrul lor, un loc 
deosebit il ocupă livrările reciproce 
de mașini șl utilaje care, in 1973, vor 
depăși cu peste 50 la sută realizările 
din 1970.

Republica Socialiști România ex
portă de multă vreme in Uniunea 
Sovietică utilaj electrotehnic, mașini 
speciale pentru industria de rul
menți, solicitate de beneficiarii so
vietici datorită performanțelor lor 
tehnice, strunguri universale, sape 
cu role cu caracteristici tehnice 
superioare pentru foraje petrolie
re la mare adincime, vagoane 
pentru transportul minereurilor, 
precum și vagoane de marfă. Se- 
mănătorile și remorcile de tractor 
de fabricație românească, livrate 
Uniunii Sovietice, se bucură de re
nume foarte bun In rindurile specia
liștilor și ale mecanizatorilor de pe 
ogoare. Uzinele noastre de au
tocamioane șl autobasculante ișl ex
portă acum produsele și in U.R.S.S.

\—---------------------

Zilele acestea e sosit aici un prim lot 
de astfel de mașini.

In exportul nostru in U.R.S.S. un 
loc important il reprezintă navele 
maritime și fluviale. Ministerul Flotei 
Maritime a U.R.S.S., Ministerul Flo
tei Fluviale a Federației Ruse și or
ganizația comercială „Sudoimport" 
apreciază calitățile constructive, de 

PRIN TELEFON DE LA MOSCOVA

Colaborare multilaterală și schimburi 
economice reciproc avantajoase — 

in continuă creștere
navigație și de exploatare ale navelor 
livrate de șantierele navale din Ol
tenița, Constanța și Drobeta Turnu- 
Severin.

Nomenclatorul produselor Indus
triei chimice pe care România le ex
portă în U.R.S.S. s-a lărgit, de ase
menea, In ultimii ani. La produsele 
tradiționale cum sint, de exemplu, 
produsele sodice, carbidul, policlo- 
rura de vinii, coloranții organici s-au 
adăugat altele și anume : anvelope 
pentru tractoare și automobile, pro
duse din mase plastice, linoleumuri, 
polietilenă granule și produse din 
polietilenă, lacuri și vopsele, medica
mente, plastifianți, detergențl, anti- 
dăunători.

Nu de mică Importanță sint, in ca
drul schimburilor economice dintre 
România și U.R.S.S., livrările noastre 
de confecții, tricotaje, incălțăminte, 
marochinărie și mai ales de mobilă, 
în vara acestui an, de exemplu, se 
va deschide la Leningrad o expoziție 
de mobilă românească cu participa
rea marilor fabrici de mobilă, pre

cum și a unităților industriei locale 
și cooperației meșteșugărești.

La rindul ei, Uniunea Sovietică ex
portă in România mașlni-unelte pen
tru așchierea metalelor, utilaje elec
trotehnice, macarale, echipamente 
pentru industria minieră, excava
toare, camioane și autobasculante, 
cargouri de mărfuri și pasageri, avi
oane, precum și materii prime.

Un mijloc eficient de promovare a 
comerțului cu Uniunea Sovietică, de 
popularizare a realizărilor economiei 
românești in țara vecină și prietenă 
il constituie expozițiile naționale ale 
României și pavilioanele țării noas
tre în cadrul expozițiilor internațio
nale organizate in U.R.S.S. Astfel, de 

un mare succes s-au bucurat expo
ziția „România ’72“ deschisă anul 
trecut in august la Kiev, care a pre
zentat o gamă largă de produse ale 
industriilor constructoare de mașini, 
chimice, ușoare, alimentare, precum 
și pavilionul țării noastre din cadrul 
expoziției „Tehnica agricolă — ’72", 
care a avut loc la Moscova în sep

tembrie anul trecut. în același timp 
trebuie subliniată participarea 
U.R.S.S. la expozițiile Internaționale 
care se organizează în România care 
prilejuiesc o cunoaștere nemijlocită 
a produselor sovietice dintr-un șir 
de ramuri economice importante.

Ca o expresie a dorinței țărilor 
noastre de a dezvolta relațiile econo
mice dintre ele, a fost creată, în 
urmă cu 7 ani, Comisia interguver- 
namentală româno-sovietică de co
laborare economică. Ca urmare a ac
tivității comisiei, au fost inițiate nu
meroase acțiuni de cooperare in do
meniile siderurgiei, industriei petro
chimice și de prelucrare a petrolului, 
industriei chimice, în construcția de 

mașini, în industria electronică și în 
mecanica fină, in domeniul mașinilor 
și utilajelor pentru industria ușoară 
și alimentară, pentru industria lem
nului și a celulozei șl in alte direc
ții. S-a încheiat un acord de lungă 
durată intre cele două țări privind 
colaborarea în dezvoltarea extracției 
de materii prime feroase In U.R.S.S., 
în scopul majorării livrărilor de ast
fel de materii prime către România. 
Se află în curs de perfectare o ac
țiune de cooperare referitoare la 
participarea țării noastre împreună 
cu alte țări membre ale C.A.E.R. la 
construirea unui combinat de celuloză 
șl hirtie In Kazahstan. Sînt în stu
diu șl alte proiecte in domeniul me
talurgiei feroase și neferoase. într-o 
fază înaintată se află, de asemenea, 
o serie de acțiuni de cooperare în 
sectorul mașinilor-unelte, războaielor 
pentru industria textilă și construc
ției de camioane. Uniunea Sovietică 
examinează participarea sa la con
struirea in România a unei uzine de 
sodă caustică, clor și produse cloru- 
rate. Se studiază, totodată, partici
parea U.R.S.S. la crearea in țara 
noastră a unor capacități de produc
ție pentru tabla subțire din oțeluri 
aliate și tabla cu acoperiri metalice 
și nemetalice. Sint examinate și alte 
propuneri din alte domenii.

Un rol Important In intensifi
carea cooperării dintre Republica 
Socialistă România și U.R.S.S. 
l-au avut, fără îndoială, intil- 
nirile și convorbirile dintre con
ducătorii de partid și de stat din cele 
două țări, care au condus la eviden
țierea unor noi posibilități de extin
dere a relațiilor economice. Dezvol
tarea multilaterală. In continuare, a 
colaborării dintre cele două țări, a 
întrajutorării bazată pe avantajul 
reciproc, corespunde pe deplin aspi
rațiilor și năzuințelor celor două po
poare. constituie o contribuție la în
tărirea prieteniei și înfăptuirea pro
gramelor de construire a socialismu
lui șl comunismului.

— Ce firme românești vor 
expune la Tirgul de la 
Hanovra ?

—Mal intii, aș vrea să 
subliniez că sintem pre- 
zenți pentru a 8-a oară la 
Tirgul de la Hanovra, deci 
am devenit un participant 
tradițional. La ediția din 
această primăvară expun 
..Industrialimport", „Tehno- 
import", „Mașinimport", „E- 
lectronum", „Autotractor", 
„Mecanoexport", „Contran- 
simex" și „Ilexim" — 
în total, opt firme, care 
vor fi prezente cu produse 
din cele două mari domenii 
principale ale tîrgului: con
strucția de mașini și indus
tria electrotehnică.

— Care vor fi cele mal 
reprezentative produse ro
mânești expuse la tirg ?

— Vizitatorii Tirgulul de 
la Hanovra vor putea apre
cia, dintre produsele româ
nești, mașini pentru prelu
crarea lemnului, electro- 
compresoare, agregate fri
gorifice, motoare electrice, 
centrale telefonice, diverse 
aparataje de joasă tensiu-

ne, elemente de automati
zare, telefoane automate, 
aparatură de măsură și 
control, radioreceptoare și 
televizoare, autocamioane, 
autobasculante, tractoare, 
microbuze, utilaj rutier ș.a.

Avem ferma convingere 
că participarea românească 
la această manifestare eco
nomică internațională ■ de 
prestigiu va contribui la 
cunoașterea și mai bună, 
de către specialiștii șl oa
menii de afaceri din Repu
blica Federală Germania, 
ca șl din alte țări, a produ
selor industriei românești 
aflată in plină dezvoltare ; 
totodată, cele mai avan
sate realizări din Republica 
Federală Germania și ale 
altor țări vor fi cunoscute 
de către specialiștii români. 
Ne exprimăm convingerea
ca la această ediție a tîrgu
lui întreprinderile noastre 
vor încheia un volum sporit 
de contracte, superior celor 
înregistrate la edițiile din 
anii trecuțl.

D. M.

CASABLANCA
La ediția din acest an a 

Tîrgului international de la 
Casablanca, ce va fi inau
gurată la 26 aprilie, țara 
noastră va participa cu o 
expoziție cu caracter ge
neral. Expozanții — circa 
30 de întreprinderi de co
merț exterior și centrale in
dustriale românești — pre
zintă mărfuri din aproape 
toate ramurile economiei 
noastre. Construcția de ma
șini, de pildă, expune o ga

mă variată de autocami
oane, autoutilitare, tractoa
re, agregate frigorifice, di
verse produse electrotehni
ce. Un loc important in ca
drul expoziției 11 vor ocu
pa, de asemenea, produsele 
petrochimice, materialele 
de construcții, produsele in
dustriei alimentare și u- 
șoare. Ediția din acest an 
marchează cea de-a 8-a 
participare a țării noastre 
la Tirgul de la Casablanca.
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IMPOSTURII
Rrspectul față de valorile spiritua

le. văzut in dublul aspect — al reașe
zări; și incorporării organice in pre
zentul socialist — constituie una din 
trăiturile caracteristice ale cultura 
no. -tre. în problema valorificării 
critic.' a moștenirii literare, partidul 
a d'-sfășurat și derfftșoară un vast 
program de lucru. întemeiat pe con- 

materialist-istorică despre 
și viața, combătind orice ten- 
de simplificare și uniformi- 

• valorilor. Au fost criticate so- 
anul vulgar, tendințele dog
oare rupeau in mod ncdtalvc- 

lUnutul creației de realizarea 
â, estetismul ca șl preluarea 

a moștenirii culturale, elu- 
criteriiîor ideologice in pro- 
receptării operelor de artă. 
Înlăturate unele erori flagran- 
isemenea natură, s-a instaurat 

mat de efervescență și emulație 
spirituală. O expresie edificatoare 
asupra superiorității concepției care 
guvernează opera de valorificare a 
m>xștenirii literare o constituie re
editarea in tiraje dc masă și in edi
ții critice^ de referință, a lui Emi- 

Caragiale, Sado-

iilor

nescu. Creangă, 
v- anu. Rebreanu, 
Arghezi, Călines- 
cu. ș.a. Poporul 
se apropie astfel. 
pr:n acest act 
cultural generos, 
de mesajul uma
nist al principali
lor săi exponenți, 
in expresiile ar
tistice cele mal 
elevate. Paralel 
cu valorificarea 
tezaurului literar 
cut la investigarea in 
nografice a scriitorilor din toate 
perioadele literaturii de la epoca 
veche pină in contemporaneitate, a 
curentelor și ideilor literare româ
nești pe baze științifice.

în timpul fertil al criticii noastre, 
deschise tot mai mult . descifrării 
semnificațiilor ideologice și estetice 
ale operei artistice, sint insă de Oh
s’nat și unele manifestări superfi
ciale, incercări de demolare a valo
rilor constituite, pornindu-se de la 
criterii hipercriticist-vulgare. „Dog
matismul — se observa nu de mult 
intr-un articol — a încercat să eli
mine din sanctuarul culturii româ
nești mari figuri intelectuale pe cri
terii sociologist-vulgare. pornind de 
ia teza absurdă câ opera oricărui 
creator care nu are proveniență 
strict muncitorească este in mod 
inevitabil reacționară. Această con
cepție profund eronată a fost com
bătută și spulberată de partidul nos
tru, care a repus in drepturile lor 
personalitățile marcante ale istorici 
spirituale românești. Critica esteti
zantă incearcă acum să scoată din 
patrimoniul național aceiași expo
nent ai unor momente de virf in 
dezvoltarea civilizației românești pc 
criterii estetlst-vulgare. Pină la 
urmă, efectul este același. Dar așa 
cum n-a tolerat să fie sărăcită isto
ria noastră culturală pe consideren
te fais-politice, partidul comunist nu 
poate tolera și nu tolerează vădu- 
virea ei in virtutea unor raționa
mente fals-estetice".

Criteriile științifice, din fericire in 
cazuri singulare și izolate, sint înlo
cuite cu pornirile insolente ; anali
zele de idei sint sublimate intr-o ca
zuistică patologică. Pierre de Bois- 
deffre, ca să dăm un exemplu dintr-o 
altă literatură, echivala pe drept cu
vin! hipertrofia criticismului, nega
ția in formele ei violente, cu nepu
tința de a crea : „Criticul nu-i menit 
a face rechizitorii decit dacă e con
vins dc propria-i neputință și e ob
sedat de nevoia de a denigra".

Tentativele mai virulente in ulti
mul timp de obstrucționare a sui ri
tului călinescian întreprinse, e drept 
cu mijloace diferite, de Alexandru 
George și M. Nițescu, ne-au de
terminat să revenim asupra citor
va probleme privind valorificarea 
critică a unor scriitori. în

mele unei estetici străine realității 
literare românești. Alexandru Geor- 
g<- x ede în G. Călinescu „un ncosă- 
mănătorist dc provincie. Intolerant și 
obtuz" (pentru că teoretizase comple
xitatea literaturii de inspirație rurală 
și. in genere. a țăranului), tar in 
Bietul Ioanlde o „vastă colecție de 
lucruri extravagante". Punctul cel 
mai inalt de capriciozitate in recep
tarea patrimoniului nostru cultural
— câutind a-1 restringe la două va
lori — Matei Caragiale și Ion Barbu
— il atinge insă M. Nițescu in volu
mul „INTRE SCYLLA ȘI CHA
RYBDA". Autorul se erijează, incă 
din titlu, în postura Odiseului unic 
al criticii noastre literare fără să 
poată îngădui alături de ilustra 
persoană pe marele scriitor patriot, 
pe marele critic și istoric literar G. 
Călinescu. în viziunea neagră a na
vigatorului intre Scylla și Charybda, 
autorul monumentalei Istorii a lite
raturii. apare ca un „spirit funciar 
polemic, fire humorală de artist, 
nutrind parcă o secretă invidie față 
de gloria altora", etc., etc. Spiritul 
călinescian e supus unui tir de 
invective in toate registrele posi-

sa

Considerații despre actul anticultural
al criticii denigratoare

național s-a tre- 
studii mo- 
din

bile, atingind nu o dată vulgaritatea. 
M. Ni',eseu afectează gestul reeva- 

Lst-orici literaturii române 
(1941), dind să se înțeleagă că, incă 
dc ia apariție, celebra epopee de 
destine literare a fost intimpinată 
„cu o adevărată explozie do deza
probare și indignare". Pentru a- 
c castă „operație" el trunchiază ob- 
s T. cițiile lui Pompiliu Constanti
nes cu și E. Lovinescu. Pe de 
alta parte. M. Nițescu nu se 
oprește asupra Întregii recepții a 
Istoriei literaturii române care 
nu este atit de negativistă pe 
cit iși închipuie. Mihai Ralea atrăgea 
atenția incă din 1941 (v. Revista ro
mană, nov-decembrie, nr. 7—9, pp. 
512—515) că despre Istoria literaturii 
române „trebuie vorbit cu pudoare, 
cu seriozitate și cu spirit liber" pen
tru că „e o carte mare in sensul larg 
al cuvintului. un monument al cul
turii românești". Structura persona
lității călinesciene ar aparține însă 
după M. N. firii humorale de artist 
văzute peste tot in aspectele ei puțin 
probante. Interpreted pedestru o 
metaforă călinesciană — „sint un 
frenetic și un fantast" — M. Nițescu 
crede a găsi aici „cea mai fericită și 
mai concisă autodefinire". Goliciu
nea, sterilitatea efortului de demiti- 
zare întreprins de el 
bate de nenumărate __
dorința de a-și mutila eroul literar, 
criticul fixează deosebiri arbitrare 
între personalități ale vieții noastre 
literare in ceea ce privește conștiin
ța și motivarea istorică. Cu non
șalanță. el va afirma câ „G. Căli- 
ncscu e structural inapt pentru a 
trezi și menține interesul prin con
strucții teoretice de amplă generali
zare. pentru a defini substanțial 
epocile literare sau istorice prin con
ținutul lor moral-spiritual...". Por
tretele din marea Istorie sint, după 
opinia grăbită a lui M.N. „fictive și 
unilaterale", iar in Istorie.........în
timp ce autorii minori au fost reac
tualizați și adesea elogiați, autorii de 
prim ordin au fost minimalizați, atit 
prin caricaturizarea personalității, cit 
și prin modul de prezentare a operei 
lor". Procesul de intenții sfirșește 
prin a arăta că in realitate G. Căli
nescu „a întreprins o acțiune dc ni
velare. făcind, de fapt, un deserviciu 
literaturii".

O operă care trăiește tocmai prin 
puterea de selecție a valorilor, prin

6int 
citate.

capacitatea de a demonstra forța de 
creație a poporului român este ast
fel negată nu cu argumente științi
fice, cu demonstrații, ei cu un su
biectivism violent, Imperturbabil in 
fața adevărului ce-1 contrazice. Au
torul culegerii de articole va i 
la concluzia de un dezarmant 
lism : „Călinescu, istoricul șl 
ticul, este departe de a da impre
sia unul efort dc meditație și cu
prindere asupra operei pe care o a- 
nalizcază șl, cu atit mai puțin, asupra 
perioadelor și structurilor estetice. O 
notă dc superbă facilitate șl bufonc- 
ric plutește peste întreaga sa Istorie".

Dar nu ne propunem să facem un 
inventar al pseudocapctelor de acu
zație cuprinse in „Intre Scylla șl 
Charybda". După cum a întreprinde 
acum o exegeză a operei călines
ciene, o prezentare a valorii sale in
discutabile ar echivala cu gestul ce
lui ce ține să ne asigure că ziua e 
ziuă. Generații Întregi au aflat — și 
nenumărate altele o vor face 
opera critică a lui Călinescu 
îndreptar in universul literelor 
mănești. Marile personalități 
culturii dc la Miron Costin, 

minescu. Creangă, 
Caragialc, Sado- 
veanu și mulți al
ții și-au aflat in 
scrierile lui Geor
ge Călinescu un 
comentator me
morabil. Desigur, 
in interpretarea 
unor opere, crea
ției unor autori, 
marele critic nu 
a sous totul ; 

unele judecăți ale’ sale pot fi com
pletate, nuanțate. In esență însă des
chiderea largă a sensibilității spre 
structuri artistice deosebite fără a le 
neutraliza prin egalizare, vocația cri
ticii, totale, talentul de a incorpora 
portretul in metodologia criticii și is
toriei noastre literare și a face din el 
un instrument de cunoaștere a scriito
rului, întemeierea judecății de va
loare conferă caracter de unicat Isto
riei literaturii române. Imaginea cri
tică lăsată de G. Călinescu asupra 
scriitorilor români nu a suferit, ul
terior, modificări substanțiale. Prin 
G. Călinescu se impune un stil cri
tic. devenit o componentă a spațiului 
nostru spiritual. Nu e posibil să nu 
avem conștiința limpede a monu
mentalei contribuții călinesciene la 
dezvoltarea istoriei literaturii române, 
la impunerea operelor sale perene, 
profund umaniste, in care respiră 
spiritualitatea românească. Neîndo
ios, „contribuții" critice de felul ce
lei purtind semnătura lui M. Nițescu 
nu pot aduce foloase unei culturi, 
climatului ei spiritual. Iar gloria unui 
autor de azi nu se poate edifica — 
oricite eforturi ar face cineva — pe 
denigrarea monumentelor culturii 
naționale.

O istorie a literaturii române re
dactată de M. Nițescu ar arăta ca un 
cimitir dezolant. „Grosolana strimbă- 
tură", cum ar spune Paul Zarifopol, 
gesturile iconoclaste, pornite din In
stincte obscure, sint de natură a 
îndemna la replica cea mai fermă, 
intrucit ele osifică spiritul critic și 
generează anarhie în procesul de va
lorizare. Critica — așa cum arăta 
E. Lovinescu — „e o problemă de vi
ziune a ansamblului, dc cădere de 
lumini pe laturile esențiale ale unei 
personalități și nu o culegere de ob
servații parțiale care, chiar îndreptă
țite, nu fixează contururile și nu de
termină proporțiile".

O cultură sănătoasă prin excelență, 
cum este cultura noastră socialistă 
nu poate Îngădui existența unei cri
tici denigratoare 
conștiințe 
clasicii e 
triotism.

la adresa marilor 
scriitoricești. A ne cultiva 
un semn de fierbinte pa-
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Iată co
producția 

101.4 la 
productia-

9.00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 50-a.

9.30 O viață pentru o idee : Grl- 
gore Antipa.

10,00 Telex.
10.10 Selecțiunt din 

curs „Cîntare
10,53 Teatru scurt. ______

schițelor „Simburele". 
om in toată firea", „Pc dre
zină" de A. I. Bassarabescu.

11.40 Portativ "3 — revista muzicii 
ușoare TV.

12.20 Comici vestiți al ecranului.
12,45 Municipalitatea răspunde 

bucureșieanuluL
13,05 Telejurnal.
16.00 — 17,00 Teleșcoală
17.30 Curs de limba engleză.
18,00 Telex.
12.05 Tragerea Loto.
18.15 Cum vorbim î
18,35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,50 Teleconferințâ de presă. Co

merțul exterior In competen
ța centralelor industriale.

19.20 1CKH de sen.
19.30 Telejurnal
20.10 Ctnteeul săptămlnil : „Tinere, 

averea ta e țar?" de Temis- 
tocie Popa. pe versuri de 
Eugen Mirea. Cintă : Cristian 
Popescu.

20.15 Omul de ltr.gă tine. Elisabeta 
Di cu — Erou al Muncii So
ci a.:s:e. muncitoare Ia Fila
tura românească de bumbac- 
București.

30.30 Film artistic : „Columna*. 
Regia : Mircea Drăgan. 
nariul : Titus Popovlci.

22.40 24 de ore.

18.00 Telex.
18,05 Teleclnemateca pentru 

ret : ,.H cunoașteți | 
ban ?" — ------ ‘ *
studiourilor 
din R.D.G.

19,30 Telejurnal a 
in te de termen — C£ 
Întregului popor.

20.10 Ansambluri folclorice
20,40 Revista economică T\’.
21.10 Desene animate.
21,25 Emisiune de educație 

zicală : „Univers beetho
venian".

21,50 Film documentar : „Sofia in 
fiecare zi".

22,20 Julius Romer — materialist 
și ateist din Transilvania, de 
la a cărui naștere se Împli
nesc

Cincinalul Ina-

George G1BESCU

S-A DESCHIS LA BACAU

SALONUL CARTIP
BACAU (Corespon

dentul „Scinteii",
Ghcoighe Baltă). — 
La galeriile muzeului 
de artă din Bacău a a- 
vut loc ieri, in pre
zența reprezentanților 
organelor locale de 
oartid și de stat, Con
siliului culturii și e- 
ducației socialiste, e- 
dituriior din diferite 
centre ale țării, deschi- 

„Salonului căr-

ții". Aflat la cea de a 
doua ediție, salonul își 
propune să stabilească 
un contact mai direct 
intre cititori și carte, 
să informeze publicul 
larg cu realizările edi
turilor, să facă cunos
cută problematica li
teraturii, artei, științei 
și tehnicii actuale. Pri
ma manifestare din 
cadrul salonului a 
fost dedicată prezenței

operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in 
țară și peste hotare. 
Timp de 10 zile, la clu
burile intreprinderilor 
din orașe și la cămi
nele culturale din ju
deț vor avea loc întîl- 
niri cu scriitori, edi
tori, oameni de știință 
și cultură, se vor des
chide o serie de expo
ziții.

tă situațiile statistice.
— în mod practic, 

putem spune că planul 
pe primul trimestru a 
fost îndeplinit la toți 
indicatorii, 
frele : la 
globală — 
sută : ia ______
marfă — 100.5 la sută; 
la export — 102.1 la
sută : cheltuielile la
mia de lei oroducție- 
marfă au scăzut de la 
618 lei la 613 Ici. ...S-au 
realizat beneficii su
plimentare în valoare 
de 2,4 milioane 
Cum vedeți, un 
mestru rodnic.

Important de 
nut : toate aceste rea
lizări au fost obținu
te in condițiile rînd 
planul uzinei din acest 
an este cu 29 la sută 
mai mare decit cel din 
anul trecut.

In angajamentul co
lectivului există o pre
vedere de o însemnă
tate aparte. în cursul 
acestui an — se spe
cifică in chemarea la 
Întrecere — 63 la sută 
din producția uzinei 
’.■a fi modernizată. 
L-am întrebat pe ing. 
Traian Cănescu, de

le!, 
tri-

la proiectare î cum 
stau lucrurile acum, 
după un trimestru de 
activitate ?

— Sintem foarte a- 
vansati. 55 la sută din 
producție a si fost re
înnoită. Lucrăm, 
continuare. De 
front larg. Anul 
cest a avem de realizat

in 
un 
a-

bricație. colaborăm 
foarte strins cu In
stitutul politehnic din 
Capitală și cu Insti
tutul de cercetări si 
proiectări specializat. 
Dar proiectele pro
duselor se întocmesc, 
cum spuneam, in 
zină.

Dar să revenim la

Am 
festări___________ r------------  „
tre elevii afinii in „recreația marc" a primăverii.

pornit cu aparatul dc fotografiat pe drumurile vacanței, pentru a-1 iniilni 
recreative Inițiat pentru ci de școli și organizațiile dc tineret, Ic-au ales

cinema

ti-

pe
60 000

a numărului 
evidential in 

pe primul 
al acestui

Zilele dc primăvară au atras pe 
terenurile de sport, in parcuri și 
pc locurile de joacă, în curțile 
școlilor un mare număr de elevi. 
Palatul pionierilor din Capitală $ 
organizat pentru micii săi oaspeți 
un amplu program de acțiuni edu
cative de masă, intre care cele 
sportive ocupă un loc deosebit. 
Cupa „Cutezătorii" la volei, pentru 
școlarii din toate sectoarele orașu
lui. un turneu dc minifotbal, pati
naj pe rotile, regata J(Cutezătorii" 
la canotaj. „Ștafeta aplicativă" vi- 
zind pregătirea pentru apărarea 
patriei, competiții de baschet, tenis 
de masă și de cimp, tir cu arcul 
și cu puști cu aer comprimat, oferă 
aproape zilnic copiilor posibilita
tea petrecerii citorva ore plăcute. 
Din toate acestea, fotografia a sur
prins un moment din antrena
mentul baschetbaliștilor (stingă 
sus).

„Prietenii naturii — ai aurului 
verde", așa și-au numit pionierii 
din județul Vrancea ampla lor ac
țiune de participare la refacerea 
și protejarea patrimoniului fo
restier al meleagurilor natale. 
După cum ne transmite corespon
dentul nostru județean, Ion Nistor, 
in adunări pionierești entuziaste,

pc elevii care, din bogatul program de acțiuni și manț- 
pc cele in aer liber. Să poposim, pentru citeva clipe, prin-

organizate 
școli, circa 
do copil s-au an
gajat ca, timp de 
3 ani. să lucreze 
la in ființarea de 
pepiniere silvice, 
la plantarea po
milor fructiferi in 
livezi și comune, 
a diferite specii 
de arbori pe pan
tele munților, la 
colectarea semin
țelor și fructelor 
de pădure, la în
grijirea și oao- 
tirea monumente
lor naturii. Iatâ-i, 
in fotografia ală
turată. pe școlarii 
și pionierii din 
Soveja, care, in 
zilele vacanței, 
lucrează alături 
dc părinții și 
frații lor mai 
mari, la împădu
riri.

Acțiunea patrio
tică a pionierilor 
vrinceni nu este 
singulară. Colegii 
lor de la Școala 
generală Frumu- 
șeni și Școala ge
nerală nr. 10 din 
municipiul Arad 
au lansat o che
mare către unită
țile de pionieri
din județ să participe cu inima și 
fapta alături de părinți la inițiativa 
lansată de Consiliul județean al 
Frontului Unității Socialiste : „Fie
care locuitor al județului Arad, un 
bun proprietar, gospodar și produ
cător socialist". Dintre obiectivele 
concrete de lucru, pentru zilele- a- 
cestei vacanțe, ale școlarilor : în
treținerea străzilor și a parcului din 
apropierea școlii, amenajarea bazei 
sportive, refacerea marcajelor tu
ristice din județ etc. Asemenea ini
țiative și acțiuni de muncă patrio
tică ale elevilor prind viață, in a- 
ceste zile de vacanță, în toate ju
dețele țării.

«s'L. v /

Mare afluență de elevi a cunos
cut. in zilele acestui aprilie, 
nul din locurile istorice cu 
amplă rezonanță in sufletul 
nerci generații : muzeul Doftana. 
In călătoria lor pe valea Prahovei, 
peste 10 000 de elevi din Iași. Ora
dea, Cluj. Reșița, Baia Mare. Bacău 
etc., s-au oprit aici, pe locurile 
unde comuniștii .s-au jertfit pentru 
fericirea generațiilor viitoare. în 
fotografia noastră (stingă jos) 
am surprins o secvență din vi
zita elevilor școlilor generale din 
comunele Mănești, județul Vran- 
cea, și Pirscov, județul Buzău, la 
emoționantul muzeu.

u- 
o 

ti-

Florica DINULESCU

A Veronica t PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 
11,15; 13,15; 16; 18,15; 20,30.
o Pe aripile vintului : SALA PA
LATULUI — 15 (seria de bilete
— 4546); 19,43 (seria de bilete — 
4547).
a Adio, Petersburg 1 : SCALA — 
9.15; 11,30; 14; 16,15; 20.45.
A Ce se Intiihplă, doctore ? : CA
PITOL — 8.15; 10,15; 12,15; 14,15; 
16,30; 13,45; 21.
o Grăbiți apusul soarelui : BUCU
REȘTI — 6,30; 11,30; 14,30: 17.30;
20.30, LUCEAFĂRUL — 9,30; 12; 
16; 19,30.-
a Tecumseh : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 16,15; 20.30. AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
a Nici un moment dc plictiseală : 
FAVORIT — 9.15: 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30, FESTIVAL — 8.45;
11,15; 13,30; 16: 16,30; 21, MELO
DIA — 8,30;
o Neamul
REASCA — 15,30; 19.
A Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45; 16. 
A Trăind in libertate : DOINA — 
11; 13.30; 17,30; 20.
e Adio, arme 1 : LIRA — 10;
15,30,. BUZEȘTI — 15,30; 19, PRO
GRESUL — 15,30; 19.
A Egor Buliciov și alții : LIRA
— 18.15; 20,30.
A Eu nu văd. tu nu vorbești, el 
nu aude : LUMINA — 9; 11,15:
13.30; 16; 16,30; 20,45. VOLGA — 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 13,15; 20,30.
a Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia : VIITORUL — 9; 11;
15,30: 13.
A Umbrele strămoșilor 
VIITORUL — 20,15.
A Tara sălbatică : EXCELSIOR — 
9; 11.15; 13,30; 16; 13,15; 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30.
© Marile vacanțe : CENTRAL — 
B; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
fi Dimineți de război : TIMPURI 
NO( — 9—20,16 în continuare.
A Singur pc lume — 10; 12: 14, 
La amiază — 16.30, Prin oglindă
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
a Felix și Otilia : VITAN — 
15,30; 19.
c Explozia : MOȘILOR
18; 20,15.
A Cowboy : GRI VIȚA — 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30.
a Organizația : ÎNFRĂȚIREA ÎN-

■ 9.15: n,30: 
FESTIVAL 

16: 16,30: 21, 
ii: 13.30: 16: 18,30: 21. 
Șoimărcștilor : FLO-

TRE POPOARE 18: 20,13,
MIORIȚA — 10: 12,30; 15; 17.30; 20. 
q Pădurea pierdută : UNIREA — 
15,30; 13; 20,15.
q Love story : DRUMUL SĂRII 
— 10; 15.30.
• O anchetă dificilă : DRUMUL 
SĂRII — 18; 20.30.
© Colier pentru iubita
PACEA — 13,30.
• Drumul spre Vest : PACEA 
15,45; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
a O floare și doi grădinari : DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19.30.
© Drum in penumbră : FEREN
TARI — 15.30; 17,45: 20.
© Domnului profesor, cu dragos
te : COSMOS — 15.30; 18: 20.15. 
o Logodnica frumosului Dragon : 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 39.15. 
s Alfred ccl Mare : BUCEGI 
15,30; 18; 20,30, ARTA - 
20,30.
© Atentatul : TOMIS 
12,30: 15.30; 18: 20,30.
o Zestrea : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
0 Ferma din Arizona 
CENI — 10; 15.
© Iakov Bogomolov :
CENT — 18: 20.
a Fata care vinde flori : MUN- 

10; 15,30; 18; 20,30.

COTRO-

COTRO-

CA

uitați i

15.30:

a Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediccanu — 20.
o Opera Română : Lakme — 19,30. 
e Teatrul de operetă : Suzana —
19.30.
a Teatrul National „I. 
giale" (sala Comedia) : 
pe lampă — 20, (sala 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19.30.
© Teatrul GluleșU :
19.30.
• Teatrul , „Ion Creangă": 
nocchio — 16.
a Teatrul satlric-muzical „C 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr 174) : Jos pălaria !
— 19.30C
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără voie
— 19.30.
• Circul „București" (în sala an
samblului artistic „Rapsodia ro
mână") : Spectacolul circului chi
nezesc din Șanhai

. L. Cara- 
Un fluture 

Studio) :

efortului orooriu și 
volumului de lucrări 
in acest domeniu. A- 
cceași întrebare și 
de astădată : ..Cum 
stați cu acțiunea de 
autoutilare. duDă în
cheierea orimului tri
mestru" ? Interlocu
tor ing. Mihai Huhu- 
lescu.

muncitori si maiștri 
concretizează proiecte 
îndrăznețe ’de constru
ire a unor instalații 
tehnologice de strictă 
necesitate pentru dez
voltarea si diversifi
carea producției de a- 
parataj de joasă ten
siune. Unul dintre a- 
cesti muncitori cu

Cuvintul dat, faptă împlinită
64 de proiecte. 53 de 
prototipuri de produ
se (din care. 33 omo
logate) șl alte 57 
produse vor trebui 
intre in producția 
serie. Practic, tot 
produce uzina are ._ 
bază proiectele reali
zate de compartimen
tele sale de 
cent ie.

— Am întâlnit, 
zină. cadre din 
tâmintul tehnic 
perior...

— Intr-adevăr, sub 
aspectul percutărilor și 
al tehnologiilor de ta-

de 
să 
de 
ce 
la

con-
in u- 
învă- 

su-

angajament ..Vom 
realiza, prin autodota- 
re. peste plan, mașini 
și dispozitive pentru 
producția curentă in 
valoare de un milion 
lei, precum și utilaje 
și instalații in valoa
re de 700 mii lei 
valută". Dacă ținem 
seama că acest anga
jament. la capitolul 
autoutilare. este 
perior planului.
cărui prevederi însu
mează 6 milioane leL 
atunci avem o imagi
ne mai fidelă asupra

su- 
ale

— Mai mult de ju
mătate din instalațiile 
tehnologice prevăzu
te a se executa prin 
autodotară au și 
fost inceputc. aflin- 
du-se in diferite sta
dii de realizare. Toa
te acestea sint. Insta
lații complexe, cu un 
ciclu lung de execuție, 
intre 6 și 9 luni, care 
vor intra în produc
ție . i ncă in acest an.

Aprecierea se con
firmă la fata locului. 
In atelierul de auto
utilare al uzinei. 20 
de proiectant! si 70 de

înaltă calificare, deo
sebit de inventiv, „plin 
de tehnică", cum spu
nea șeful atelierului, 
este Iosif Kaiser, om 
la 52 de ani. ..El rea
lizează adeseori un 
orodus. un dispozitiv, 
dună o simplă schiță 
de mină. Muncitor 
toarte înzestrat".

Uzina noastră are 
330 de muncitori frun
tași în producție — a- 
vea aă ne informeze 
Victor Santa. vice
președinte al comite
tului sindicatului. Da-

tele care se concen
trează. in aceste zile, 
la comitetul sindica
tului confirmă că toți 
cei 330 se mențin la 
un ridicat nivel de 
productivitate — o da
tă cu creșterea sen
sibilă 
celor 
întrecere 
trimestru 
an.

Dovadă 
socialistă . 
manent la iveală nu
me noi. contribuind la 
formarea, prin mun
că. a personalității oa
menilor noștri din sfe
ra producției mate
riale.

Așadar, uzina. și-a 
reglat bine complexul 
său mecanism și ob
ține statornic reali
zări dc prestigiu in 
îndeplinirea planului 
anual și a angajamen
telor asumate in în
trecere. în scurtul 
său bilanț pentru pri
mul trimestru apare 
frecvent mențiunea 
„realizat", ceea ce dă 
certitudine că harni
cul colectiv de la „E- 
lectroaparataj" gste 
hotărit să îndeplineas
că sarcinile actualului 
cincinal cu mult Îna
inte de termen.

că întrecerea 
scoate per-

J

Ca și filmele ante
rioare ale regizoarei 
Elisabeta Bostan (in
tre care seria poves
tirilor cinematografi
ce cu Naică, sau bas
mul „Tinerețe fără bă- 
trinețe*1),'; „Veronica" 
feste,, in primul rind, 
o delicată ' incursi
une in 
copilăriei, 
să de un cineast pa
sionat, îndrăgostit de 
lumea celor mici. Dar 
filmul 
ducție a Casei de fil
me „Trei") nu este 
pur și- simplu un 
„fibn pentru copii", 
în intenția autoarei 
sale, „Veronica" face 
parte dintr-o catego
rie aparte, a filmelor 
create pentru a fi vă
zute de familie : 
„musical“-ul ; o cate
goric de filme 
miște, cu idei 
neroase, care — după 
cum ne spunea Eli
sabeta Bostan — a a- 
părut și ciștigă teren 
pe ecranele lumii ca 
o reacție împotriva 
cinematografului vio
lenței și al obsesiilor 
erotice. Feerie mu
zicală cu actori-copii 
și actori maturi care 
evoluează într-un ca
dru de basm, „Vero
nica" se adresează, 
desigur, spectatorilor 
de-o șchioapă, dar și 
părinților sau bunici
lor acestora, 
pe capacitatea ___
lui de orice virstă de 
a se lăsa pentru o 
clipă recucerit de far
mecul neuitatelor po
vești ale copilăriei.

In dormitorul co
loniei de ' preșcolari, 
primele imagini — un 
fel de prolog 
fac cunoștință cu e- 
roii filmului. Iat-o, 
printre copii, pe Ve
ronica — fetița care 
adoarme cu gindul la 
tortul ce se va servi 
miine, de ziua ei. At
mosfera de basm iși 
face loc încă de acum 
— în cin tecul îngri
jitoarei despre lupul 
din poveste, in modul 
cum sint prezenți e- 
ducatoarea, bucăta
rul, in unele detalii 
ale ambianței, ale 
peisajului de munte. 
Sugestiile vieții rea
le se întrepătrund cu 
sugestii ale basme
lor populare, ale fa
bulelor povestite 
piilor in 
imaginația 
căi, zina cea bună ca
pătă ’ ’
educatoare, 
cel lacom 
tâ fizionomia 
tarului, 
animă, 
rașii, 
vulpe, 
perfidă, _______ ___
un spiriduș cumseca
de, iar in moara ve
che fetița se împriete
nește cu niște șoricei 
jucăuși. în această lu
me fantastică, Vero
nica trece prin in- 
timplări care au, fie
care, tilcul lor și la 
capătul cărora bine
le triumfă asupra râu
lui ; minciuna, fățăr
nicia, ingimfarea sint 
sancționate — așa 
cum se intimplă in 
orice basm.

universul 
întreprin-

acesta (pro-

opti- 
ge-

mi zind
omu

ne

co- 
ajun ; în 

Veroni-

chipuJ severei 
motanul 

imprumu- 
bucă- 

pădurea se 
apar ' ienu- 

apoi cumătră 
nesățioasă și 
licuriciul este

Regizoarea 
lui (coautoare și 
scenariului, î 
nă cu Vasilica 

istorisește 
Veronicăi 

mijloacele unul 
cinematografic . _ 
tențios și dificil. Cu. 
atit mai pretențios și' 
mai dificil in cazul 
unui film care — ju
cat și cintat in mare 
parte de copii — este 
menit să răspundă, 
cum spuneam, sen
sibilității spectatori
lor de toate virstele. 
Principalul atu inter
pretativ al noii rea
lizări îl constituie, 
fără îndoială, desco
perirea unui copil ex
trem de înzestrat, o 
fetiță de cinci 
(Lulu Mihăescu, 
terpreta 
selecționată 

mai

filmu- 
a 

impreu- 
i Istra- 
• păța- 

cu 
gen 

pre-

Veronicăi), 
dintre 

puțin de 
candidate.

Un alt atu îl repre
zintă talentul regi
zoarei de a lucra cu 
interpreții-copii, de 
a-i' face și să se com
porte natural, să nu-și 
piardă spontaneitatea 
in fața prezenței inhi
batoare a reflectoare
lor. a camerelor, a 
tehnicienilor și asis
tenților de pe platoul 
de filmare. Rezultatul 
e, din acest punct de 
vedere, excepțional : 
Veronica este o pre
zență incintătoare, 
dezinvoltura ei, felul 
cum cîntă și cum se 
mișcă satisfac, cre
dem, cele mai exi
gente așteptări. Și a- 
precierea e valabilă 
nu numai pentru 
„personajul principal".

Citeva episoade ale 
acestui prim „musi
cal" românesc impun 
in mod deosebit. De 
pildă, cel de la moa
ră, din „împărăția 
Motanului", cu 
ceii care cîntă, 
sează pe mobile și 
obiecte supradimen
sionate — un frumos 
moment de spectacol, 
poate puțin cam lung 
dar bine ritmat și a- 
grementat de citeva 
idei savuroase ; sint și 
alte momente muzical- 
coregrafice reușite, 
peregrinările Veroni
căi sint relatate in 
imagini care au uneori 
un farmec aparte — 
ca în secvențele întil- 
nirilor cu Vulpea. Și 
chiar dacă scenariul 

inegali-

muzant al unor „com
poziții" 
pe Dem 
(„motanul 
Vasilica _______
(Vulpea), George Mi- 
hăiță („șoricelul Auri
că"), ca și pe Marga
reta Pislaru (cînd „e- 
ducătoare", cind „zi
nă") sau pe Angela 
Moldovan (îngriji
toarea) — prezențe 
actoricești și muzi
cale bine individua
lizate, personaje in
vestite adeseori cu 
umor, care colorea
ză filmul și sint re
ținute de micii specta
tori. Muzica scrisă de 
compozitorul Temisto- 
cle Popa, fără a avea 
tot timpul un suport 
solid in dramaturgia 
filmului, este agreabi
lă, melodioasă — atit 
in ce privește comen
tariul muzical al „ac-i 
țiunii", cit mai ales in 
momentele solistice. 
Decorurile semnate 
de Giulio Tjncu, bo
gate în detalii, 
turează sugestiv 
drul povestirii, 
tind laborios < 
caracterizării și 
versificării 
ței diferitelor 
soade. Costumele con
cepute cu fantezie de 
Nelly Grigor iu Me; 
rola au un umor in
trinsec și contribuie, 
de asemenea, la far
mecul basmului ci
nematografic. Mențio
năm in încheiere " 
portul substanțial 
operatorului 
Druckman ;
nea, cu certe ____
plastice, cu efecte de 
culoare uneori 
li te, adecvate 
versului de 
răspunde fără 
tație .............

neobișnuite, 
Radulescu 

Dănilă"), 
Tas taman

con- 
ca- 

insis- 
asupra 

,i di- 
ambian- 

epi-

in încheiere a- 
al 

Iulius 
imagi- 
valori
inso- 
uni- 

basm, 
osten- 

intențiilor 
giei (filmările 
binate. trucajele 
fost realizate in 
laborare cu specia
liștii din studiourile 
„Mosfilm").

Fără îndoială, fil
mul „Veronica" repre
zintă o experiență i- 
nedită, * ’ ’
pentru j 
mul și 
sibilitatea

re- 
com- 

au 
co-

chiar dacă 
determină __ o__
tăți in articularea po
vestirii sau in valori
ficarea mijloacelor de 
gen. virtuțile regiei, 
ale echipei de inter
pret dau nota domi
nantă a acestui film.

Actorii „adevărați" 
participă cu un aer 
complice la aventurile 
Veronicăi. Ii amintim, 
relcvind caracterul a-

concludentă 
profesionali s- 
pentru sen- 

---------1 Elisabetei 
Bostan, neobosită au
toare de filme 
și despre copii. Ca
litățile , regiei, 
întregii echipe 
răsplătite ___
teri de public cu 
plauze la scenă des
chisă. Fără a ignora 
așadar inconsecvențele 
poveștii (convenția ge
nului permitea un plus 
de fantezie și de re
lief in depanarea idei
lor basmului cinema
tografic, ca o condiție 
a ridicării întregului 
film la nivelul celor 
mai reușite episoade 
ale „musical‘‘-ului 
„Veronica"), ne aso
ciem acestor aplauze, 
cu atit mai mult cu cit 
filmele românești pen
tru copii apar încă 
atit de rar. Iar fap
tul că, la sfirșitul 
proiecției, micii spec
tatori părăsesc sala 
fredonind „Veronica", 
prevestește acestui 
film optimist un suc
ces de durată.

CU

ale 
șint 

dealtmin- 
a-

D. COSTIN
_________ J
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Președintele Consiliului de Miniștri, Gală de filme Întîlnire la C.C. al P.C.R.
Ion Ghoorghe Maurer, a primit la Ambasada

pa ambasatal Turciei
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, joi 
la amiază, in vizită protocolară de 
prezentare po Osman Derinsu, am
basadorul extraordinar și pleni'poten-

țtar al Republicii Turda la Bucu
rești.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
luat parte Vas Lie G1 iga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agcrpres)

Primire la C.C. al P.C. R
Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 

al C.C. al P.C.R., a primit in cursul 
zilei de joi pe președintele celei de-a 
NXVII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite. 
Stanislaw Trepczynsld. adjunct al 
ministrului afacerilor externe al R.P. 
Polone.

La Întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, au participat 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, precum și 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
R.P. Polone la București.

(Agcrpres)

Adunării Generale

Uniunii Sovietice
Cu prilejul cclci de-a 103-a ani

versări a nașterii lui Vladimir Bici 
Lenin. la Ambasada Uniunii Sovie
tice din București a avut loc, joi 
seara, o gală dc filme consacrate vie
ții și activității revoluționare a fău
ritorului Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al statului so
vietic.

Printre personalitățile oficiale pre
zente la manifestare se aflau Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice. Nicolae Ghenoa, 
secretar general in Ministerul Afa
cerilor Externe, activiști dc partid și 
de stat, oameni de știință, artă și 
cultură.

(Agerprcs)

Cronica zâSei

Președintele sesiunii
9

a O.N. U., Sianishw Trepczynskî,
si-a încheiat vizita în tara noastră 9

Președintele celei de-a XXVII-a 
sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite. Stanislaw 
TrtJpczynski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Polone, a 
făcut o vizită in țara «noastră, intre 
16 și 19 aprilie, la invitația Ministe
rului Afacerilor Externe.

Oaspetele a fost primit de George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne, și a avut convorbiri cu Nico- 
î-u E-cobescu. adjunct a) ministrului, 
în cadrai cărora au fost abordate 
probleme bilaterale și aspecte ale si
tuației internaționale. De asemenea.

9
s-au discutat probleme privind rolul 
și locul Organizației Națiunilor Uni
te in viața internațională.

întrevederea și convorbirile au 
decurs intr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

★
Ambasadorul R.P. Polone 

rești, Jaromir Ocheduszko, 
joi un dejun în onoarea 
nislaw Trepczynski.

In cursul după-amiezii, 
a părăsit Capitala.

„Decada cărții științifice și tehni
ce", moment important in viața cul- 
tural-științiflcă a Capitalei, a fost 
inaugurată joi, la București, printr-o 
expoziție deschisă la .......................
miei.

In timpul decadei 
in numeroase uzine, 
prinderi și instituții __ _______v„
vor fi organizate diferite manifestări: 
expoziții tematice, intilniri cu redac
torii de carte, manifestări consacrate 
zilelor unor edituri și altele.

Librăria Acade-

(19-28 aprilie), 
fabrici, intre- 

din București

ia Bucu- 
a oferit 
lui Sta

oaspetele

La Constanța, sub auspiciile Mu
zeului arheologic, au început ieri 
lucrările sesiunii de istorie modernă 
și contemporană a Dobrogei, in 
cadrul căreia se prezintă 18 comu
nicări științifice ale unor istorici 
și cercetători din Capitală și din 
Constanța. La ședința de deschidere 
a participat tovarășul Vasile Vilcu. 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid.

Populare Congo a părăsit Capitala
Joi dimineața, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Populare Con
go a părăsi-. Capitala. Oaspetele a 
făcut, la invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, o vizită oficială de trei 
zile in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. Charles Da- 
v.d Ganao a fost salutat de Gcor-

ge Macovescu. ministrul afacerilor 
externe. Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului. Gheorghe Stoian. am
basadorul României la Brazzaville.

A fost de față Eugene Germain 
Mankou, ambasadorul Republicii 
Populare Congo la București.

★
Renumitul colectiv al Circului din 

Șanghai și-a inceput, joi scara, in 
sala Ansamblului „Rapsodia Ro
mână", suita de reprezentații, oferind 
bucureștenilor posibilitatea de a se 
reintilni cu o artă de străvechi tra
diții in R. P. Chineză. Publicul a răs
plătit cu vii aplauze precizia și ele
ganța execuției, pitorescul numerelor 
de ansamblu, frumusețea costumelor 
etalate dc mesagerii artei din ’înde
părtata Chină. După un al doilea 
spectacol, pe care-1 vor susține in sala 
Ansamblului „Rapsodia Română", 
artiștii chinezi iși vor continua evo
luțiile, intre 21 aprilie și 6 mai, in 
arena Circului bucurcștean.

(Agerprcs)

(Agerpres) A apărut

PLECAREA DELEGAȚIEI ROMANE V

La sesiunea de primăvară a Uniu
nii interparlamentare, care va avea 
loc la Abidjan (Coasta de Fildeș), 
parlamentarii din țara noastră vor fi 
reprezentați de o delegație condusă 
d? Corneliu Mănescu, președintele 
grupului român al acestui organism 
internațional Din delegație fac par-

te deputății Tudor Drăganu, vice
președinte al grupului, Roman Mol
dovan, Tudor Ionescu și Mircea An- 
gelescu.

Joi dimineața, delegația română a 
plecat spre Abidjan.

(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Cerul a fost va

riabil în Dobrogea și Moldova și 
mal mult noros în rest. S-au 
semnalat averse izolate de ploaie 
în Transilvania, centrul Olteniei 
și sudul Moldovei, iar In zona de 
munte a nins. Vlntul a prezentat 
intensificări locale în sud-vestul 
țării. Temperatura aerului osci
la la ora 14 intre 9 grade la Jo
seni și Cimpulung Moldovenesc 
ș! 19 grade la Negrești. în Bucu
rești : Cerul a fost variabil, mal

mult noros. Vlntul a suflat slab, 
pinâ la potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 șl 23 aprilie. In țară : 
Cerul va fi mai mult noros In 
Banat, Crlșana, Transilvania, Ma
ramureș, unde la începutul in
tervalului va ploua local. In rest, 
vremea va fi schimbătoare șl nu
mai Izolat se vor semnala aver
se de ploaie. Vlntul va sufla po
trivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero și 10 gra
de. iar maximele între 7 șl 17 
grade, local mal ridicate. In 
București : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar no
ros, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vlntul va sufla potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

în perioada 17—19 aprilie a.c. n 
avut loc la București cea de-a V-a 
Consfătuire a conducătorilor organe
lor dc stat in problemele muncii 
din țările membre ale C.A.E.R. Con
sfătuirea a prilejuit un fructuos 
schimb dc Informații și experiență, 
precum și un schimb de păreri cu 
privire la îmbunătățirea colaborării 
intre aceste organe de stat, perfec
ționarea și diversificarea acesteia, 
convcnindu-.se asupra unor domenii 
concrete in care să se desfășoare co
laborarea in viitor.

Delegațiile care au participat la 
consfătuire au fost conduse de: Mișo 
Mișev. ministrul muncii si asigură
rilor sociale din R. P. Bulgaria ; Mi
chal Stancei, ministrul muncii și pro
blemelor sociale din R. S. Ceho
slovacă : Oscar Fernandez Padilla, 
ministrul muncii din Cuba ; Horst 
Rademacher, secretar de stat pentru

Intre 17 și 19 aprilie a avut loc 
la București cea de-a Vl-a ședință 
a Grupei de experți privind dezvol
tarea și perfecționarea comerțului 
interior, la care au participat repre
zentanții țărilor europene membre 
ale C.A.E.R.

muncă si salarii din R. D. Germa
nă : Miatavin Lhamsurcn, președin
te al Comitetului de Stal pentru 
muncă și salarii din R. P. Mongo
lă ; Winccnty Kawalec. ministrul 
muncii, salarizării si problemelor so
ciale din R. P. Polonă : Petre Liipu, 
ministrul muncii din Republica So
cialistă România ; Imre Nagy. ad
junct al ministrului muncii din R. P. 
Ungară ; B, M. Suharevskl. 
președinte al Comitetului de
pentru probleme de muncă și salarii 
din U.R.S.S.

După încheierea lucrărilor consfă
tuirii, in ziua dc 19 aprilie, condu
cătorii delegațiilor organelor de stat 
in problemele muncii din țările mem
bre ale C.A.E.R. au fost primiți de 
tovarășul Tlie Verdcț. prlm-viceprc- 
ședlnte al Consiliului de Miniștri al 
Rep-^bHcii Socialiste România.

vice-
Stat

in cursul zilei de joi, participants 
la consfătuire au fost primiți de to
varășul Virgil Trofin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului interior.

CENTRU DE CERCETĂRI

SOCIAL-POLITICE

(Agerpres)

INTERDISCIPLINARE
PITEȘTI (Corespondentul „Sc’n- 

teii", Gh. Cirstca). — Ieri s-a consti
tuit, pc lingă Comitetul județean de 
partid Argeș, Centrul de cercetări 
social-politice interdisciplinare. Sco
pul noului organism, care va fi afi
liat Academiei de științe sociale și 
politice din București, este de a or
ganiza studii asupra unor fenomene, 
procese și fapte socjale din întreprin
deri, instituții și comune, cu scopul 
de a ajuta factorii de răspundere in 
luarea unor decizii fundamentate 
științific. Funcționind pe bază de sta
tut propriu, centrul are patru secții : 
de sociologie, antropologie si psiholo-

gie socială, de filozofie și științe po
litice. de istorie, filologie și artă și 
de economie și organizarea științifi
că a producției. în prima ședință de 
lucru au fost stabilite primele 
teme ce vor fi supuse cercetă
rii : „Structura și dinamica forței de 
muncă din industria județului", „E- 
ducajia și dezvoltarea", „Opinia pu
blică și democrația". La ședința de 
constituire au luat parte tovarășii 
Gheorghe Nastase, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Argeș, 
Mihnca Gheorghiu, președintele Aca
demiei de șt'ințe sociale și politice, 
și un numeros public.

ERA SOCIALISTĂ
nr. 8/1973

Sumarul se desch'de cu edi
torialul „1 MAI, SUB SEMNUL 
PERFECȚIONĂRII ORGANI
ZĂRII ȘI CONDUCERII VIE
ȚII SOCIAL-ECONOMICE". In 
continuare sint inserate artico
lele : „Pirghiile financiare șl 
perfecționarea mecanismului e- 
conomic", de FLOREA DUMI
TRESCU ; „Sistematizarea te
ritoriului, acțiune cu profunde 
implicații social-cconomice", de 
PETRE DĂNICA ; „Pomicultu
ra — valoroasă tradiție și mare 
avuție națională", de ION CHIR- 
CULEȘCU ; „Estetica in învăță- 
mîntui superior", de GHEOR
GHE ACHIȚEI ; „Apărarea 
mediului înconjurător : Dc la 
considerații teoretice la ac'iune 
concretă", de VICTOR SABINI 
și „Influența ideilor socialiste 
asupra dezvoltării culturii ro
mânești din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea și începu
tul secolului al XX-lea". de 
ZOE DUMITRESCU - BUȘU- 
LENGA.

La rubrica „125 DE ANI DE 
LA REVOLUȚIA DIN 1848" se 
publică articolul „O ideologie 
militantă", de RADU PANTAZI 
și „Mărturii ale unei epoci e- 
roicc".

Rubrica „ȘTIINȚA-lNVAȚA- 
MINT" este reprezentată prin 
articolele „Invățămînt-cerceta- 
rc-producțic in viziune siste- 
mică", de GEORGE CIUCU ; 
„Cercetarea științifică in raport 
cu obiectivele dezvoltării so
ciale", de ANDREI SILARD și 
„Valorificarea inteligenței teh
nice proprii", de MARCEL 
SÎRBU.

Studiile intitulate „Despre 
Heidegger, marxism și aventura 
unor „prolegomene"... (II), de 
N. TERTULIAN și „Limitele 
unei analize a creșterii" (III), 
de MIHAIL FLORESCU, alcă
tuiesc conținutul rubricilor „A- 
tiiudini" și, respectiv, „Curente 
și idei".

In cadrul rubricii „Din miș
carea pomunistă și muncitoreas
că mondială" este publicat arti
colul „Partidul Muncii din El
veția în lupta pentru democra
ție și progres social", de AR
MAND MAGNIN.

Documentarul „Relația dezar- 
mare-dczvoltare", de VALERIU 
TUDOR formează conținutul 
rubricii „Viața internațională".

în încheiere, revista conține 
obișnuitele rubrici „Cărți și 
semnificații" ; „Revista reviste
lor" și „Cuvîntul cititorilor".
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zece
La cinci categorii de greutate, deci, 

cunoaștem pe cei care, in gala finală 
de duminică dimineața, vor boxa 
direct pentru „Centura de aur". Sint 
zece tineri vinjoși, puternici, unii 
cu experiență pe ringurile interna
ționale, alții de abia acum lansin- 
du-se către „grupul" boxerilor de 
frunte.

Mai intii, despre semifinala cate
goriei muscă. Pentru campionul nos
tru, C. Gruiescu. lucrurile au fost cit 
se poate de simple. Replica pe care 
i-a dat-o tinărul I. Șulă a fost des
tui de firavă, și nu l-a putut opri 
pe Gruiescu din cursa către centură. 
Adversarul lui Gruiescu, duminică 
dimineață, in reuniunea decisivă, 
va fi — adevărată surpriză a com
petiției — Ibrahim Faredin. Acesta 
}-a întrecut in mod surprinzător (dar 
absolut meritat) pe ugandezul 
James Odwori 1 Și la categoria 
pană o finală românească : G. Cio
chină (câștigător in fața ugandezu- 
lui Kalule Ayubu) și C. ȘtefaAOVicI 
(învingător prin ne prezentarea lui 
N. Butișeagă. oprit de medic). Fi
nala la „ușoară" va readuce in ring 
pe vechii rivali — Paul Dobrescu 
(care l-a întrecut 1a puncte pe M. 
Teofil) și Calistrat Cuțov (5—0 cu 
Ad. Guțu). „Ploaie de pumni" și ni
mic altceva — acosta să fie oare 
boxul ? — in meciul dintre N. Tu
dor și V. Filip (categoria mijlocie 
mică). Decizia i-a fost acordată lui 
N. Tudor. Adversarul său in finală : 
Șt. Florea (5—0 cu S. Tlrilă). Fi
nala la „semigrea" se va disputa 
intre Carillo (uuba) - b.p. ,tome- 
nov (Bulgaria) — și M. Canstan- 
tincscu (Romania) — învingător prin 
K.O. r. I, la Siklc-i (Ungaria).

★
Semifinalele de astă seară (de l** 

19) : categ. semimusoă : Kim U 
(R.P.D.Coreeană)-B. Muwanga

ganda) ; Jorga Hernandez (Cuba)- 
Al. Turei (România) : categ. cocoș : 
D. Condurat (Romănia)-J. Luis Ro
mero (Cuba), Kim En Jik (R.P.D. 
Coreeană)-M. Toni (România) ; ca
teg. semiușoară : Ro En Su (R.P.D. 
Coreeană)-C. Stanef (România), S. 
Cuțov (România)-N. Duca (Româ
nia) ; categ. scmlmijlocie : Ai. Popa 
(România)-Kim De Son (R.P.D. Co
reeană), E. Correa (Cuba)- J. Vigh 
(Ungaria) ; categ. mijlocie : Al. Năs- 
tac (România)-G. Atanasov 
ria), I. Gydrfi (România)-S.
(Cuba); categ. grea: I. Alexe (Roma
nia)-!. Dascăl u (România), “ 
venson (Cuba)-I. Sănătescu 
nia).

Un program bogat, cu citeva din 
vedetele turneului de box de la Jocu
rile Olimpice din acest an : campio
nii olimpici Correa și Stevenson, me- 
daliații cu argint Kim U Gil și Ion 
Alexe.'

(Bulga- 
Sixto

T. Ste- 
(Româ-

--V

RUGBI

AZI, ÎN TURNEUL F.I.R.A.
Turneul Internațional F.I.R.A. pen

tru juniori, inceput miercuri in Ca
pitală, continuă astăzi. Comisia de 
organizare a revăzut ieri progra
mul. definitivindu-1 astfel : astăzi 
după-amiază, in cuplaj pe stadionul 
Giulești : Polonia — Cehoslovacia 
(ora 15,30) și România — Italia (ora 
17). De asemenea, tot astăzi, pe sta
dionul Progresul se dispută me
ciurile : R. F. Germania — Maroc 
(ora 15,30) și Franța — Spania (ora 
17).

Duminică se desfășoară partidele 
decisive pentru clasamentul general. 
Pe stadionul Giulești, de la ora 11.

finala turneului. In deschidere (ora 
9,30) meciul pentru locurile 3—4. 
Partidele pentru locurile 7—8 și 5—6 
sint programate pe stadionul Pro
gresul la ora 9,30, respectiv ora 11.

După cum s-a mai anunțat, dumi
nică 22 aprilie echipa reprezentativă 
de rugbi a României susține un nou 
meci în cadrul „Cupei F.I.R.A." 
(competiție echivalentă cu un cam
pionat european). Rugbiștll noștri 
intiLnesc, de la ora 17, pe stadionul 
Dinamo (după partida de fotbal Di
namo — Jiul) reprezentativa Maro
cului.

HANDBAL „CUPA
BACAU (Corespondentul „Scin- 

teii“ Gh. Baltă). — Derbiul dintre re
prezentativele României și Spaniei, 
neînvinse pină ieri in cadrul turneu
lui de handbal dotat cu „Cupa țărilor 
latine", a atras In orașul Gh. 
Gheorghiu-Dcj, pe cochetul stadior. 
din Valea Trotușului, un număr re
cord de spectatori. Aceștia nu au 
avut ce regreta, pentru că cele 
două formații au prestat un joc

ECHIPELE DE TENIS DE MASA
ALE R. P. CHINEZE LA BUCUREȘTI

tenis de masă 
avind in frunte

ȚĂRILOR LATINE"
frumos, in viteză, cu numeroase 
faze de poartă, Încheiat cu goluri 
spectaculoase. Scor final : Româ
nia — Spaniă 21—12 (10—6).

în celelalte două partide s-au in- 
tilnit echipele reprezentative de ti
neret ale Franței și Italiei, meci În
cheiat cu victoria handbaliștilor 
francezi cu scorul de 22—9 (13—4) și 
echipele Portugaliei și Braziliei, vic
toria revenind primei echipe cu ca
tegoricul scor de 30—14 (16—6).

derurgic și uzina „Laminorul" a 
intervenit un... „plan de colabora
re". Cantina „Laminorului", care are 
o mare capacitate de gătit, furnizea
ză zilnic mincare caldă — pe bază 
de comenzi anticipate — și pentru 
salari ații platformei. Pină in prezent 
au fost create patru „cantine- 
anexe" ale „Laminorului" — de fapt 
niște puncte alimentare special a- 
menajate — care oferă posibilitatea 
muncitorilor de la oțelărie. uzina de 
piese de schimb și reparații, anexa 
laminorului de benzi la rece și 
benzi la cald, cit și de la sectorul 
furnale și aglomerare, să servească 
la prînz o masă caldă la locul de 
muncă. Conducerea combinatului și 
consiliul sindicatului de pe platfor
mă și-au propus să deschidă — Dină 
la 2 iulie — alte patru „cantine-a- 
nexă". In acest fel se vor crea con
diții pentru ca toti salaria'tii platfor
mei să aibă pentru prînz mincare 
caldă la lecui de muncă.

— în articolul publicat acum un an 
se făcea observația că in orașul Ga
lați, unda există numeroși tineri nc- 
familiști — ca să nu mai vorbim de 
faptul că amatori de a servi masa 
seara la cantină există și in rîndul 
altor categorii de salariați —• nu era 
creată nici o cantină in cartiere, deși 
în lege sc spune : „«cantine-restau- 
rant» pot fi create nu numai in in
cinta întreprinderilor, el și în cartie
rele unde locuiesc salarlații acesto
ra". Această observație ce ecou a 
avut ?

T. O. : N-a avut, din păcate, nici 
unul. In timp ce toti salariați! plat
formei industriale locuiesc în car
tiere special construite pentru ei — 
cunoscutele Țigline —, in timp ce in 
aceste zone există mai mu'.te resta
urante ale T.A.P.L., unul mai încă
pător decît altul, organele locale, 
deși li s-a făcut această sugestie, nu 
au studiat posibilitatea ca unul din 
ele să funcționeze, intre 19,00—21,30, 
cu regim de cantină-restaurant. Sint 
păreri că și cantinele unor instituții 
situate in oraș (cea a trustului jude
țean de construcții, de exemplu) ar 
putea să preia un număr mai mare 
de solicitări pentru masa de seară.

Important este, după părerea noas
tră. ca organismele de specialitate 
ale municipiului — care au dovedit, 
in general, receptivitate la critlcile 
presei la sugestiile cetățenilor — să 
reanalizeze această problemă. Sin- 
tem convinși că vor găsi soluții.

— Iar nouă nu ne rămine decît 
să așteptăm un nou articol, in între
gime pozitiv, despre cantinele-rcs- 
taurant din Galați.

lupte libere Da azi la complexul sportiv „23 August*

Gil 
tu

Selecționatele de 
ale R. P. Chineze, _ __ .
pe campionii mondiali in probele de 
simplu Si En-tLn (masculin) și Hu 
Iu-lan (feminin), au sosit ieri in Ca
pitală in vederea unui turneu pe ca- 
re-1 vor întreprinde in țara noastră. 
Pe aeroportul internațional Otopeni 
oaspeții au fost intimpinați de re
prezentanți ai C.N.E.F.S. și ai Fede-

rației române de tenis de masă.
Simbăta, sportivii din R.P. Chi

neză vor susține o intilnire demon
strativă cu jucători fruntaș’ român;, 
in orașul Rirnnteu-Vilcea. Iunf, la 
Hunedoara, se vor inlilni selecționa
tele R.P. Chineze ș României, iar 
joi, in Capitală, va avea loc a! doi
lea meci dintre reprezentativele ce
lor două țari. (Agerpres)

CAMPIONATELE ARMATELOR PRIETENE
In sala de atletism de la

plexul sportiv „23 
talâ începe astăzi 
internațională de, 
de-a 5-a ediție a 
matelor prietene, 
anunțat participarea sportivi din

com-
Capi-August" din 

o mare competiție 
lupte libere : cea 
campionatelor ar- 
La întreceri și-au

Bulgaria, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Astăzi, in prima zi 
cu începere de la ora 
disputa tururile I șl II.

a turneului, 
16,30, se vor

(Agerpres)

Pregătiri in vederea 
Congresului mondial 

a/ populației
Interviu acordat „Scînteii" de Antonio Carrillo Flores,

secretar general adjunct ol O.N.U.

Cu prilejul vizitei pe care a făcut-o zilele trecute ca oaspete al 
țării noastre, dl. Antonio Carrillo Flores, secretar general adjunct al 
O.N.U. și secretar general al Congresului mondial al populației, a avut 
amabilitatea de a ne acorda un interviu, in cadrul căruia s-a referit 
la unele aspecte ale demografiei contemporane, la perspectivele unor 
programe dc acțiuni in domeniul dezvoltării șl cooperării in
ternaționale.

In legătură cu viitorul Congres mondial al populației, care urmează 
să aibă loc in august 1974, domnia-sa ne-a declarat :

— Doresc să-mi exprim pe această 
cale satisfacția deosebită de a fi 
invitatul țării dv.. care a avut ama
bilitatea, prin distinșii săi conducă
tori, să ofere frumosul oraș Bucu
rești ca gazdă a viitorului Congres 
mondial al populației. în calitatea și 
funcția pe care le dețin, am prilejul 
să vizitez țări membre ale Comi
siei O.N.U. pentru populație,' prin
tre care și România. Asemenea con
tacte sint deosebit de utile, mai ales 
pentru a cunoaște punctele de ve
dere ale diferitelor guverne in legă
tură cu problemele care urmează a 
fi dezbătute. Și sint cu atit mai 
utile, după părerea mea, cu cit acest 
congres mondial se va deosebi de 
celelalte două precedente (1954 și 
1965, dc la Roma și Belgrad), prin 
faptul că va fi primul congres mon
dial interguvernamental. Sper că el 
va oferi, prin caracterul său politic, 
un amplu schimb de vederi intre 
particlpanți, astfel incit fiecare țară 
in parte să poată ajunge la propriile 
sale conduci, corespunzător voinței 
și intereselor sale naționale.

— Ce pregătiri vor fi între
prinse in intimpinarea con
gresului ?

— în următoarele 6 luni vor avea 
loc patru simpozioane științifice, 
dintre care primul, in luna iulie, la 
Cairo, cu tema „Populația și dezvol
tarea" ; al doilea, „Populația și fa
milia", dorim să-1 organizăm intr-o 
țară asiatică ; o altă temă,* „Popu
lație, resurse, mediu înconjurător", 
va fi dezbătută la Sockholm, iar 
ultimul simpozion, ce va avea loc la 
Haga, va trata „Populația și dreptu
rile omului".

Concomitent cu aceste simpozioa
ne, avem in vedere un plan de ac
țiuni. pe plan mondial, consultări in
tre diferite țări, inclusiv la nivel re
gional, in așa fel incit să putem cu
noaște, pinâ la data congresului, si
tuația existentă in fiecare zonă a 
lumii.

Desigur că in cursul acestor dezba
teri, studii și consultări se vor face 
frecvente și îndreptățite referiri la 
„explozia demografică", fiindcă popu
lația lumii crește in prezent ca nicio
dată in istorie — abordindu-se, de 
asemenea, și importantele probleme 
ale resurselor naturale. Sint convins 
că se va constata o strînsă interde
pendență cu problemele dezvoltării, 
la soluționarea cărora sint chemate 
să contribuie toate țările lumii, atit 
cele dezvoltate, cit și cele în curs de 
dezvoltare. Privită prin această 
prismă, problema populației consti
tuie numai un aspect al dezvoltării, 
ceea ce mă determină să cred că o 
politică demografică nu poate fi 
substituită unei politici de dezvolta
re. în aceste activități multiple, ur
mărim să asigurăm respectarea 
strictă a suveranității fiecărei țâri, 
care va decide, liberă și suverană, 
măsurile pe care le va considera că 
sint cele mai bune pentru populația 
sa. Fiecare țară iși va defini și re

zolva problemele de populație in ca
drul propriului său program de dez
voltare, ca o expresie a politicii su
verane a țării respective.

— Cum priviți relația resur
se naturale — creșterea popu
lației — mediul înconjurător ?

— Mi se pare semnificativă con
cluzia unor specialiști, care au 
dezbătut, de altfel, problema la Con
ferința mondiâlâ a mediului ambiant 
de la Stockholm (1972), și anume că 
țările dezvoltate consumă într-o a- 
semenea proporție unele resurse na
turale ale țărilor in curs de dezvol
tare incit se pune in modul cel mai 
serios problema menținerii echili
brului intre creșterea populației și 
valorificarea resurselor naturale la 
scară mondială. Recent am discutat 
cu un specialist care arăta că, po
trivit calculelor, dacă in următorii 20 
de ani nivelul de viață se va dubla, 
consumul resurselor naturale va fi 
de șase ori mai mare, in timp ce 
țările mai sărace (in curs de dez
voltare) iși vor dubla populația. 
Cred că este necesar să stimulăm 
diferite forme de cooperare interna
țională — la care iși pot da aportul 
organisme ale O.N.U. — pentru a 
asigura conservarea corespunzătoare 
a mediului și, prin urmare, și a re
surselor naturale, pentru a completa 
ansamblul condițiilor materiale in
dispensabile unei populații in conti
nuă creștere. După cum se vede, nu 
putem despărți problemele demogra
fice de cele de protecție a mediu
lui și nici de cele ale dezvoltării. 
Dorim ca experiența și concluziile 
viitorului Congres mondial al popu
lației să servească proiectelor și in
tereselor întregii umanități. Aș dori 
să adaug aici că sint bucuros că, în 
întrevederile avute cu distinșii con
ducători ai României, am găsit iluș
tri ndu-se un climat favorabil pentru 
realizarea unei politici demografice 
in concordanță cu înaltele cerințe ale 
dezvoltării societății românești.

— Ca personalitate proemi
nentă care ați ocupat posturi 
de răspundere in țara dv — 
Mexicul — printre care și func
ția de ministru de externe, 
v-am. ruga să vă referiți și la 
relațiile româno-mexicane.

— ImKex'primJntrpaga mea satis-,.- 
facție pentru faptul că președintele 
Echeverria al Mexicului și președin
tele Ceaușescu al României au ajuns 
recent la hotărirea comună de a sta
bili relații diplomatice. Sint convins 
că in felul acesta se deschid posi
bilități de dezvoltare a relațiilor 
culturale- și economice, de efectuare 
a unor schimburi de vederi între 
două țări care au dorința comună de 
Independență și pace, dorința de a 
consolida rolul țărilor în curs de 
dezvoltare în vederea soluționării 
problemelor majore ale umanității.

Liviu RODESCU

Resurse sporite prin îmbunătățirea raportului dintre 
personalul administrativ și cel productiv

Vizitatorul străin 
care poposește la 
Halle — centrul ad
ministrativ al regiunii 
cu același nume — 
este adesea îndemnat 
de tovarășii din țara 
gazdă să facă o că
lătorie in „Valea chi
miei" — una din cele 
mai mari concentrări 
industriale din R. D. 
Germană. Unitatea de 
baza a acestui com
plex, situat pe cursul 
riului Saale, o consti
tuie marele combi
nat chimic „Leuna", 
cu peste 30 000 de sa- 
lariați. în anii puterii 
populare — pe lingă 
vechea întreprindere 
„Leuna I“, refăcută 
aproape complet după 
război — a apărut o 
nouă unitate a petro
chimiei — „Leuna 
II". -Secțiile acestor u- 
zine se întind astăzi 
pe o distanță de a- 
proape 11 kilometri și 
ele continuă să se 
dezvolte, ceea ce im
plică o preocupare 
susținută și pe linia 
asigurării cadrelor co
respunzătoare.

De pildă, de curind 
s-a ridicat problema 
pregătirii lucrătorilor 
pentru două obiective 
aflate in construcție 
aci — o fabrică de 
oxigen și o termocen
trală, unde urmează să 
se creeze 470 noi locuri 
de muncă. S-a pornit 
de la ideea că această 
problemă poate fi so
luționată foarte bine 
prin valorificarea mai 
bună a rezervelor de 
cadre deja existente 
în combinat După

aprofundate discuții, 
la care au luat parte 
un mare număr de 
oameni ai muncii. în 
întreprindere au fost 
constituite, pe bază 
de voluntariat, un 
număr de colective 
.de organizare științi
fică a muncii, din 
care fac parte peste 
500 de lucrători cali
ficați din cele mai 
diferite profesii. Pe 
baza a 5 000 de ana
lize amănunțite ale 
programului concret 
din timpul unei zile 
de muncă ale grupu
rilor respective au 
avut loc, apoi, discu
ții ° privind situați,a 
din combinat. între al
tele, in unitățile com
binatului s-au consta
tat anumite dispro
porții între persona
lul direct productiv 
și cel administrativ, 
situație accentuată de 
faptul că in multe 
sectoare exista o lip
să acută de personal 
tehnico-ingineresc. în 
baza unor măsuri de 
organizare științifică a 
muncii s-a îmbunătă
țit proporția intre nu
mărul muncitorilor și 
cei al funcționarilor, 
în acest fel, s-a 
putut renunța la 209 
posturi administrative, 
in timp ce alți 330 de 
„funcționari negri" — 
cum sint denumiți la 
„Leuna" foștii munci
tori scoși din produc
ție și folosiți in ad
ministrație — s-au 
putut întoarce la ma
șinile și instalațiile 
lor ; 35 de cadre cu

studii tehnice supe
rioare, care pină nu 
de mult lucrau in ad
ministrație, conduc a- 
cum procese de pro
ducție, iar 90 de ab
solvenți de școli teh
nice superioare și me
dii, venlți de curind 
in combinat, au fost 
repartizați direct in 
producție.

Aceasta a fost doar 
un inceput. Ținînd 
seama de avantajele 
noii organizări a 
muncii, la „Leuna" a 
fost inițiată o mișcare 
cu un caracter mai 
larg, cunoscută sub 
denumirea de >„Intre- 
cerea bunelor idei", 
în cadrul ei, fiecare 
membru al colectivu
lui este invitat să 
răspundă la o serie 
de întrebări ca, de 
pildă : „Unde se pier
de timp in procesul 
de producție?", „Unde 
se fac rnunci pa
ralele ?“, „Unde se 
poate simplifica pro
cesul de producție 
prin noi măsuri de 
mecanizare sau auto
matizare ?“ — subiec
te care converg, toate, 
spre un singur țel : 
perfecționarea în con
tinuare a organizării 
muncii.

Aceste măsuri, îmbi
nate cu calificarea ra
pidă a lucrătorilor 
trecuți in alte munci, 
au dat rezultate din
tre cele mai bune, 
sporind eficiența acti
vității întregului co
lectiv.

G. DASCALU



internațională
2aa Necesitatea restructurării sistemului

iuteramerican conform noilor realități
LIMA 19 (Agerpres). — în Istoria 

relafAlnr din emisfera americană a 
intervenit o fază nouă sl decisivă, 
tă’ilr membre ale Organizației State
lor Americane fiind de acord cu ne
cesitatea restructurării integrale a 
sistemului interamcrican — a decla
rat. in cadrul unei conferințe do pre
să. Miguel Angol de la Fior, minis
trul peruan al afacerilor externe.

Subliniind necesitatea ca dezvolta
rea popoarelor latino-amcricane să

se bazeze pe eforturile proprii, el a 
arătat câ edificarea unui adrvâral 
sistem coerent și operativ trebuie 
să țină seama de actualele condiții 
politice, economice, sociale și cultu
rale ale popoarelor noastre, cit și de 
realitățile prezente în lume, tn acest 
sens, țările latino-americane au că
pătat sentimentul unității față de 
problemele politice si economice că
rora trebuie să le facă față.

SENATORUL MIKE MANSFIELD:

„A sosit timpul unei retrageri 
complete a S.U.A. din Indochina"

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Rr fcrindu-sc la implicațiile demisiei 
guvernului lui Lon Noi. liderul nw- 
ioritătii democrate din Senatul 
S.U.A.. Mike Mansfield, a apreciat 
că pacea ar putea fi instaurată în 
Cambedcin numai dacă Statele Unite 
și-ar ini "a activitatea militară, iar 
prințul Norodom Sianuk ar reveni

Protest al M.A.E 
al R. D. Vietnam

HANOI 19 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
d .t publicității o declarație de pro- 
test in legătură cu amînarea, la 17 
aprilm. de către Statele Unite, a 
operațiunilor de deminare a apelor 
terîtoriâle. porturilor și cursurilor de 
aoă ale R. D. Vietnam și retragerea 
forțelor afectate acestei lucrări în 
afara regiunii in care ele operau. In 
declarație se menționează că Statele 
Unite suspendă unilateral, pentru a 
d->u.~ oară, operațiunile de deminare. 
încâlcind prevederile Acordului de 
La Paris cu privire la încetarea răz
boiului și restabilirea păcii in Viet
nam.

Declarația cere Statelor Unite să 
continue îndeplinirea obligațiilor ce 
le revin în ce privește operațiunile 
de deminare.

la Pnom Penh. Vorbind despre Sia
nuk. Mansfield a spus că acesta re
prezintă un ..simbol al unității na
ționale a Cambodgiei".

„Punîndu-și bombardierele în ser
viciul regimului de la Pnom Penh, 
aflat in curs de prăbușire, a decla
rat senatorul. S.U.A. nu fac decit 
să-și accentueze amestecul in tre
burile interne ale Cambodgiei. In 
plu«=, aceasta ar putea avea efecte 
grave pentru armistițiu] fragil din 
Vietnam și Laos. A sosit iimpu] unei 
retrageri comolete. terestre, navale 

și aeriene a Statelor Unite din In
dochina" — a spus Mansfield.

In cadrul aceleiași ședințe, Senatul 
s-a pronunțat favorabil asupra unui 
proiect de legislație care afirmă ne
cesitatea aprobării prealabile de 
către Congres a oricărei reextinderi 
a implicării americane în Indochina. 
„Tn prezent, cind toate trupele S.U.A.' 
au fost retrase din Indochina — se 
spune intr-o declarație a Comisiei 
pentru problemele externe — orice 
reimplicare a trupelor americane ar 
constitui un nou război, care nu ar 
putea fi declanșat decit printr-o ho- 
tărire a Congresului — 6ingun.il deți
nător’ al prerogativelor constituțio
nale necesare pentru aceasta".

zonelor controlate de forțele 
patriotice laoțiene

SAM NEUA 19 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Frontului Patrio
tic Laoțian a dat publicității o de
clarație in care condamnă Statele 
Unite pentru bombardamentele efec
tuate in sectorul Valea Ulcioarelor 
— Xieng Quang. Subliniind că este 
vorba de un nou act de violare a 
Acordului de restabilire a păcii și 
înțelegere națională în Laos, semnat 
Ia Vientiane, la 21 februarie 1973. 
declarația menționează că. în peri
oada 22 februar: e—31 martie, avioa
nele Statelor Unite au efectuat peste 
3 000 de raiduri de recunoaștere și 
bombardament împotriva zonelor 
aflate sub controlul forțelor patrio
tice.

Intilnirea de lucru a președinților 
celor două părți în Comisia 

interguvernamentală româno-sovietică
MOSCOVA 19 (Corespondență de 

la N. Crețul — Ui 19 aprilie, la 
Moscova a avut loc o întâlnire de 
lucru între tovarășul Gheorghe Ra
dulescu. vicepreședinte al Consiliu
lui d<- Miniștri al Republicii Socia
liste. România, președintele părții 
româno in Comisia interguverna
mentală româno-sovietică de cola

borare economică, și M. A. Lescciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele părții 
sovietice in comisie. Cu această 
ocazie au fost examinate probleme 
concrete ale dezvoltării colaborării 
și cooperării economice și t^hnico- 
științiflce dintre cele două țări.

„Colaborare de perspectivă intre 
guvernele și popoarele Europei" 
Comunicatul comun la încheierea vizitei cancelarului 

W. Brandt in Iugoslavia

Președintele
5

Mexicului 
a sosit la Pekin

PEKIN 19 (Agerpres). — Joi a 
sosit la Pekin, intr-o vizită de stat, 
Luis Echeverria Alvarez, președinte
le Mexicului — informează agenția 
China Nouă. La aeroport. preșe
dintele Mexicului a fost întâmpinat 
de premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze. Ciu En-lai. și de alte 
persoane oficiale. Tn aceeași zi. in
tre premierul chinez și președintele 
Mexicului au avut loc convorbiri, 
desfășurate intr-o atmosferă de sin
ceritate și prietenie, la care au par
ticipat Emilio Rabasa. ministrul a- 
facerilor externe al Mexicului. Ci 
Pin-fei, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, precum și alte ofi
cialități ale celor două părți. Tot 
in cursul zilei de joi, Ciu En-lai a 
oferit, in cinstea președintelui me
xican și a persoanelor care îl înso
țesc. o recepție la caro au luat cu
vintul premierul Consiliului de Stat 
a.l R.P. Chineze și Luis Echeverria 
Alvarez.

A 40-A ANIVERSARE A ÎNTEMEIERII

PARTIDULUI SOCIALIST DIN CHILE

Mitingul popular de la Santiago de Chile

BELGRAD 19 (Agerpres). — Co
municatul comun iugoslavo—vest- 
german privind vizita in.R.S.F. Iugo
slavia a cancelarului R.F. Germania. 
V illy Brandt, relevă că, in cursul 
convorbirilor pe care acesta le-a avut, 
intre 16 și 19 aprilie, cu președintele 
Iosip Broz Tito și președintele Con
siliului Executiv Federal, Gemal Bie- 
dici, a fost efectuat un larg schimb 
de opinii asupra relațiilor dintre cele 
două țări și a problemelor interna
ționale actuale.

Constatînd dezvoltarea favorabilă 
și continuă a relațiilor reciproce in 
ultimii ani, părțile au convenit să 
stimuleze in continuare evoluția po
zitivă a legăturilor bilaterale.

Părțile au convenit să dezvolte și 
să intensifice legăturile din sfera e- 
conomică prin forme moderne de co
laborare, intre care cooperarea in
dustrială și tehnică. Ele au convenit, 
de asemenea, să promoveze în conti
nuare relațiile în domeniul culturii,

Perspective optimiste pentru încheierea tratatului 
intre R. S. Cehoslovacă si R. f. Germania»

Declarațiile lui J. Goetz, șeful delegației cehoslovace

informațiilor și al schimburilor cu 
caracter tchnico-științific, să intensi
fice colaborarea in direcția comba
terii acțiunilor cu caracter terorist.

Examirlind problemele internațio
nale actuale, părțile s-au pronunțat 
pentru o evoluție orientală spre de
pășirea divizării Europei, pentru o 
colaborare de perspectivă intre gu
vernele și popoarele continentului — 
în toate sferele de activitate. Amin
tind că ambele state s-au pronunțat 
in favoarea conferinței general-curo- 
pone pentru securitate și cooperare, 
comunicatul relevă că părțile au 
subliniat că această conferință tre
buie să contribuie în mod liotăritor 
la consolidarea păcii, colaborării și 
securității in toate zonele Europei. 
Analizind interdependența dintre 
securitatea europeană și reducerea 
forțelor armate și a armamentelor in 
Europa, cele două părți au convenit 
că „viitoarele acorduri privind redu
cerea forțelor armate și a armamen
telor în Europa centrală nu trebuie 
să aibă o influență negativă in nici 
o parte a Europei", subliniindu-se, 
totodată, că trebuie avute în vedere 
și interesele țărilor care nu participă 
la convorbirile în problema respec
tivă.

Cancelarul Willy Brandt a transmis 
președintelui Iosip Broz Tito invita
ția adresată de președintele Gustav 
Heinemann de a vizita R.F. Germa
nia și a adresat lui Gemal Biedici 
invitația de a face o vizită în această 
țară. Invitațiile au fost acceptate.

PRAGA 19 (Agerpres). — Jiri 
Goetz, ministru adjunct al afacerilor 
externe, șeful delegației cehoslovace 
la convorbirile cehoslovaco—veșt-ger- 
mane, s-a declarat optimist in ce 
privește rezultatul rundei finale â
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SOFIA 19 (Corespondență de 
la C. Amariței). — 1n stațiunea 
bulgară Drujba, de pe litoralul 
Mării Negre, se desfășoară, în 
aceste zile, lucrările celui de-al 
17-lea simpozion al mișcării 
„Pugwash", cu tema „Opinia 
publică și securitatea euro
peană". La simpozion participă 
conducători și reprezentanți ai 
grupurilor naționale „Pugwash" 
din numeroase țări ale lumii, 
printre care și România.

Participanții au fost salutați 
printr-un mesai de Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria.

acestor întîlniri. Declarațiile cancela
rului Willy Brandt — a spus el — 
întăresc speranța că in cursul tratati
velor delegația vest-germană va 
căuta. ca și delegația cehoslovacă, 
soluții acceptabile ambelor părți. Era 
clar de la început — a spus J. Goetz, 
intr-un interviu acordat agenției 
C.T.K. — că reglementarea relațiilor 
dintre Cehoslovacia și R.F. Germania 
necesită soluționarea problemei-cheie 
privind nevalabilitatea Acordului de 
ta Miinchen. El a relevat că in cursul 
ultimei runde a convorbirilor de son
daj — cea de-a șasea — s-a reușit să 
se facă un mare pas înainte.

La începutul lunii mai. la Praga 
.vor începe convorbirile oficiale. Am 
căzut de acord ca intilnirile să 
poată continua la sfirșitul lunii 
mai la Bonn. Dacă totul se va 
desfășura potrivit prevederilor, în 
prima decadă a lunii iunie ar putea 
fi pregătit pentru parafare tratatul 
intre R.S. Cehoslovacă și R.F. Ger
mania. Goetz a declarat că parafarea 
tratatului ar putea fi efectuată de 
către miniștrii de externe ai celor 
două țări la Bonn, in luna iunie.

PLENARA C.C. 
AL P. M. S. U.

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc plenara lăr
gită a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
sub președinția lui Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 
După cum transmite agenția M.T.I., 
plenara a discutat aspecte ale acti
vității externe a guvernului ungar, 
probleme actuale ale situației inter
naționale, precum și îndeplinirea 
sarcinilor privind dezvoltarea econo
miei naționale.

Ședința 
Consiliului de Securitate 
consacrată examinării 

pîingerii Libanului 
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).

— In cadrul dezbaterilor Consiliului 
de Securitate consacrate examinării 
pîingerii Libanului in legătură cu 
raidul de la -10 aprilie al forțelor de 
comando israeliene la Beirut și 
Saida, miercuri a luat cuvintul re
prezentantul Franței, Louis de Gui- 
ringaud. El a calificat acțiunea for
țelor israeliene ca „o atingere inad
misibilă adusă suveranității Libanu
lui" și a subliniat că „problemele 
din Orientul Mijlociu nu pol fi so
luționate prin utilizarea forței".

Au luat cuvintul. de asemenea, 
reprezentanții Kenyiei, Indiei, Re
publicii Panama și Perului.

AMIN EL HAFEZ 
ÎNSĂRCINAT CU FORMAREA 

NOULUI GUVERN LIBANEZ
BEIRUT 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Suleiman Fran- 
gieh, l-a însărcinat pe Amin El Ha
fez, deputat de Tripoli, președinte 
al Comisiei parlamentare pentru 
afacerile externe, cu formarea nou
lui guvern al țării.

După o scurtă întrevedere pe care 
a avut-o cu șeful statului, Amin El 
Hafez a declarat că va începe ime
diat consultările pentru constituirea 
noului guvern, menționind că se va 
strădui să formeze „un cabinet care 
să răspundă exigențelor poporului 
libanez, aspirațiilor noilor generații 
și circumstanțelor pe care le cu
noaște Libanul". El a refuzat să pre
cizeze spre ce oameni politici se va 
orienta in alcătuirea guvernului.

★
Născut la Tripoli, în nordul țării, 

noul premier libanez este licențiat 
in științe politice și doctor in științe 
economice, făcind parte din gruDul 
parlamentar condus de Rashid Ka- 
rame, fost prim-minisțru.

□ s 0 @ s i 0

SANTIAGO DE CHILE 19. (Co
respondență de la Eugen Pop) : Po 
„Estadio Nacional" din Santiago de 
Chile s-a .desfășurat, miercuri seara, 
în prezența președintelui Salvador 
Allende, un mare miting popular 
consacrat aniversării a 40 de ani de 
la crearea Partidului Socialist din 
Chile. La această manifestare au 
fost prezențl conducători ai partidu
lui socialist și ai altor partide com
ponente ale Unității Populare, pre
cum și delegațiile partidelor comu
niste și muncitorești și ale partide
lor socialiste din diferite țări, care 
se află in Chile cu prilejul aniver
sării. Din partea Partidului Comu
nist Român a participat tovarășul 
Constantin Băbălău. membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice.

In cursul mitingului au rostit 
cuvîntări președintele Salvador 
Allende și Carlos Altamirano, secre
tar general al Partidului Socialist 
din Chile.

Președintele Allende a înfățișat. în 
discursul său. drumul de luptă al 
maselor populare, in cadrul căruia 
partidul socialist a avut o partici

pare activă, și semnificația victoriei 
marcate de forțele democratice, 
opera transformatoare întreprinsă 
de guvernul Unității Populare. Sal
vador Allende a subliniat că reali
zarea unei conduceri politice și eco
nomice unice, hotărirea muncitorilor 
de a produce cit mai mult pentru 
puterea populară sint sarcinile de 
bază ale momentului actual. Se im
pun cu necesitate — a menționat el 
— întărirea unității alianței guver
namentale și dezvoltarea unității cu 
forțele de stingă care nu fac parte 
din Unitatea Populară.

La rindul său. secretarul general 
al partidului socialist, Carlos Alta
mirano, a evocat trecutul de luptă 
al partidului socialist, oprindu-.se 
îndeosebi asupra perioadei ultimelor 
două decenii, in care partidul a par
ticipat la. mari bătălii sociale și po
litice, „de pe poziții revoluționare și 
cu o categorică definire marxist-lc- 
ninistă". Altamirano a scos în evi
dență unitatea partidului socialist 
cu celelalte partide care fac parte 
din Frontul Unității Populare și/' tn 
primul rind, unitatea partidelor co
munist și socialist.

întrevederea reprezentantului P.C.R. 
cu secretarul general al P. C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 19. — Co
respondentul Agerpres, Eugen Pop, 
transmite : Luis Corvalan, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Chile, împreună cu Ines Cornejo, 
membru al Comisiei Politice a P.C. 
din Chile, a avut o întîlnire cu to
varășul Constantin Băbălău, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei e- 
lectrice, care reprezintă Partidul Co
munist Român la manifestările pri
lejuite do cea de-a 40-a aniversare 
a întemeierii Partidului Socialist din 
Chile.

In cadrul întrevederii, tovarășul 
Constantin Băbălău a transmis tova
rășului Luis Corvalan, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R.. un salut cor
dial și urări de succese. Mulțumind, 
secretarul general al P C. din Chile 
a rugat să fie transmisă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu expresia senti
mentelor sale dp prietenie și de sti
mă pentru conducerea P.C.R. și se
cretarul său general.

In cursul intîlnirii s-a procedat la 
o informare reciprocă cu privire la 
activitatea celor două partide.

Vizita delegației Comitetului municipal
București al P. C. R. in R. A. Egipt

CAIRO 19 (Corespondentă de la 
Nicolae N. Lupu). Delegația Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Gheorghe Cioa
ră. membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
comitetului municipal de partid, 
care face o vizită in Republica Ara
bă Egipt, a fost primită, joi. de dr. 
Mohamed Hafez Ghanem, prim-se- 
cretar al C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe. A fost de față Petru Burla- 
cu, ambasadorul României la Cairo.

în cursul întâlnirii, primul secretar 
al C.C. al U.S.A, a salutat prezen
ta delegației române, subliniind că 
vizita acesteia constituie încă o do
vadă a bunelor relații existente 
între Egipt și România, a extinderii 
contactelor dintre organizațiile poli

tice din cele două țări. El a rele
vat, cu același prilej, că declarația 
comună româno-egipieanâ, semnală 
in timpul vizitei in Egipt a președin
telui Consiliului de Stat al Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a marcat un moment deosebit in evo
luția legăturilor de prietenie și co
laborare dintre cele doua state si a 
deschis largi perspective pentru 
dezvoltarea lor pe multiple planuri.

Tovarășul Gheorghe Cioară a ex
primat satisfacția delegației pentru 
posibilitatea ce i s-a oferit de a lua 
contact cu realizările poporului egip
tean și activitatea Uniunii Socialis
te Arabe, exprimîndu-și convingerea 
că aceasta va contribui la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la dez
voltarea continuă a relațiilor de prie
tenie româno-egiptene.

„TURNEUL" LUI THIEUMUTE MII DE KILOMETRI... PENTRU UN EȘEC
Zilele acestea, șeful administrației 

saigoneze. Nguyen Van Thieu, in în
cercarea de a face o breșă in zidul 
izolării internaționale ce-1 înconjoară, 
a întreprins un turneu ce l-a purtat 
la Roma, Londra și Bonn. Acest tur
neu a fost precedat de convorbiri la 
San Clemente cu președintele S.U.A., 
convorbiri in cadrul cărora Thieu a 
pledat pentru continuarea ajutorului 
militar și economic american și men
ținerea prezenței militare a Statelor 
Unite in Asia de sud-est — J 
apreciat de presa din
R.D. Vietnam ca un pas 
spre înrăutățirea situației 
din Indochina. De altfel, 
presa internațională face 
asociații Intre această vi
zita și intensificarea acțiu
nilor militare americane 
in Cambodgia, reluarea 
bombardamentelor in Laos, 
exprimarea de dubii pri
vind soarta acordului 
la Paris.

După cum era $i de 
teptat. pretutindeni in 

care s-a

demers

ore și, după cum a declarat un pur
tător de cuvint oficial vest-german, 
întrevederea lui cu președintele 
R.F.G. s-a desfășurat „într-o atmos
feră glacială".

Turneul lui Thieu a constituit pri
lej pentru presa internațională de a 
atrage din nou atenția opiniei pu
blice asupra terorii la care recurge 
regimul Iul Thieu. Ce ar putea ilus
tra mai bine aceste adevăruri decit 
faptul că pină și unul din prede
cesorii lui Thieu la „președinție",

tici, pentru ca. in fața evidenței 
faptelor, să încerce să justifice tortu
rile prin faptul că „există prizo
nieri care fac propagandă", adică pa- 
trioți pe care nici torturile, nici a- 
menințarea cu moartea nu-i pot 
înspăiminta. De altfel, sînt semnifica
tive înseși întrebările formulate de 
ziaristul francez : „De ce mii de de
ținuți au fost asasinați șl torturați 
în închisori. înainte sau după înce
tarea focului" ? Constatările și întrebările ■■■■•• ....

de

„Pe toate continentele, oamenii vă con
sideră un dictator, o fantomă a impe
rialismului, șeful unui regim corupt. Ce 

le puteți răspunde?"
aș
te

rne in care s-a oprit, 
Thieu s-a izbit de ostilitatea ,
testele vehemente ale opiniei publi
ce. La Roma, de pildă, mii de de
monstranți l-au intimpinat cu lozinci 
care cereau respectarea de către re
gimul saigonez a prevederilor acor
dului de pace de la Paris și cu pan
carte pe care scria : „Thieu, afară din 
Italia". în ziua sosirii lui la Bonn, 
capitala R.F.G. era in fierbere, mii 
de cetățeni manifestindu-și protestul 
față de vizita aceluia pe care-1 stig
matizau ca „sugrumător al libertății 
poporului din Vietnamul de sud". 
Delegații ale unor organizații din 
Franța, Olanda și alte țări occiden
tale eu venit, de asemenea, la Bonn 
pentru a se alătura acestor mani
festații.

Prezența lui Thieu in cele trei 
țări vest-europene a produs vădită 
neplăcere și răceală și in cercurile 
guvernamentale din capitalele respec
tive. E semnificativ că la Roma, 
unde nu a fost acceptat decit in ca
litate de „vizitator particular", popa
sul său. după cum menționa „Le Fi
garo". a adăugat „elemente de ten
siune" vieții politice italiene. La 
Bonn, „oaspetele" n-a stat decit două

și pro- generalul Van Minh, a ținut în a- 
ceste zile, împreună cu 48 perso
nalități sud-vietnameze, să adreseze 
președintelui S.U.A. o telegramă in 
care denunța samavolniciile admi
nistrației saigoneze in zonele pe care 
le controlează aceasta. Zguduitoare 
mărturii in acest sens a adus și re
centa conferință internațională de la 
Paris, care a dezvăluit noi amănunte 
despre torturile la care sint supuși 
sutele de mii de deținuți politici ce 
continuă să populeze lagărele de 
concentrare și închisorile sud-viet
nameze, in ciuda prevederilor acor
dului de pace.

In dorința sa de publicitate. Thieu 
s-a arătat dispus să acorde interviuri 
presei, dar acestea s-au transformat 
In adevărate interogatorii și rechizi
torii la adresa sa. situindu-1 pe o 
adevărată bancă a acuzării. Ches
tionat de ziaristul francez O- 
livier Todd de la revista „Le Nou
vel Observateur". Thieu n-a fost 
in stare să dea decit răspunsuri ci
nice și contradictorii în legătură cu 
situația din temnițele sale. Mai 
intil, sfidind adevărul, el a încercat 
să nege existența deținuților poli-

ziaristului francez sint tot 
atitea dovezi despre ca
racterul profund antipopu
lar al regimului saigonez, 
despre degradarea morală 
a căpeteniei acestuia: „Ați 
declarat recent intr-un dis
curs televizat că orice co
munist trebuie împușcat 
pe loc". „De ce reprezen
tanții F.N.L. și ai G.R.P. 
nu pot circula liber la 
Saigon ?“, „Bombardați re
giuni aflate sub controlul 
F.N.L.", „Ați ocupat chiar 
porțiuni de teren, după 
încetarea focului", „Se spu

ne că sinteți interesat in continua
rea luptei armate, pentru că nu sin- 
teți pregătit pentru lupta politică". 
Surprins de acest „tir". Thieu a lă
sat să-i scape cîteva adevăruri, în 
încercarea de a-și justifica acțiunile. 
„Timpul lucrează pentru comuniști" 
— a spus el — adică pentru forțele 
patriotice. Ziaristul francez și-a În
cheiat interviul cu o întrebare ce 
definește însăși esența regimului lui 
Thieu : Pe toate continentele, oame
nii „văd in dv. aproape întotdeauna 
un dictator, adesea o fantomă a im
perialismului american și, in mod 
obișnuit, un general-președinte ce se 
sprijină pe un regim militaro-politic 
corupt și antidemocratic. Ce le pu
teți răspunde ?"

Pe bună dreptate, presa occiden
tală apreciază că, prin întreaga sa 
desfășurare, turneul lui Thieu, de
parte de a mai „petici" prestigiul re
gimului său, l-a subliniat și mai 
mult izolarea.

Al. CAMPEANU

BIROULUI POLITIC AL P.C.I.
în legătură cu noile 

acțiuni ale neofasciștilor
ROMA 19 (Corespondență de la 

Radu Bogdan). — La Roma a fost dată 
publicității declarația Biroului Poli
tic al Partidului Comunist Italian in 
legătură cu noile acțiuni ale neofas
ciștilor, actele de provocare și vio
lență care, se spune in document, 
urmăresc crearea unei situații încor
date in țară. Există probe de netăgă
duit — se subliniază in declarație — 
cu privire la răspunderea pe care o 
poartă conducătorii grupării neofas
ciste „Mișcarea socială italiană" pen
tru incidentele de la Milano, pentru 
încercarea de a se arunca în aer un 
tren de pasageri pe linia Torino- 
Roma și pentru acțiunile de violență 
care s-au soldat la Roma cu moartea 
a două persoane.

Biroul Politic al P.C.I. adresează 
comuniștilor și tuturor forțelor de
mocratice din Italia chemarea de a-și 
intensifica vigilența și de a organiza 
o ripostă fermă față de orice încer
cări de comitere a unor acte de vio
lență sau provocări.

Festivalul ziarului 
Akahata

TOKIO 19. (Corespondență de la 
Florea Țuiu). — O manifestare cultu
rală de amploare — Festivalul mu
zical de primăvară al ziarului Aka
hata (organ al C.C. al P.C.J.), a 
avut loc, miercuri seara, în uriașa 
sală sportivă a Gimnaziului metro
politan din Tokio, cu participarea a 
14 000 de spectatori — cititori ai zia
rului și membri sau simpatizanți ai 
Partidului Comunist din Japonia.

Festivalul a fost deschis de Mit- 
suhiro Kaneko, deputat In Camera 
Reprezentanților și adjunct al șefu
lui secretariatului C.C. al P.C.J., 
care a arătat, intre altele, că ziarul 
Akahata și-a lărgit și continuă să-și 
lărgească numărul cititorilor, iar 
partidul comunist are o influență 
din ce in ce mai mare in rindul 
maselor.

agențiile de presă transmit:
Kim Ir Sen, secretar «en'ro1 

al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
a primit delegația Partidului Socia
list din Japonia, condusă de Kawa
saki Kanji, membru al Comitetului 
Executiv Central al partidului, di
rector al Departamentului interna
țional al comitetului, și a avut o 
convorbire desfășurată intr-o atmo
sferă cordială, prietenească, cu mem
brii delegației care s-a aflat in vi
zită in R.P.D. Coreeană.

Colaborare economică 
între Italia și R.D. Germană. 
La Roma a fost semnat un acord de 
colaborare economică, industrială și 
tehnică pe o perioadă de 10 ani în
tre Italia și R.D.G. Cele două guver- 

. ne și-au exprimat, cu acest prilej, 
dorința de a extinde relațiile econo
mice bilaterale pe baza egalității și 
a avantajului reciproc.

Președintele Republicii 
Rrabe Egipt, Anwar Sadat- care 
deține și funcția de prim-ministru, 
a discutat cu membrii guvernului de- 
clarația-program a noului cabinet 
egiptean — anunță agenția M.E.N. 
Declarația a fost prezentată de Abdel 
Kader Hatem, vicepremier pentru 
problemele culturii și informațiilor. 
La încheierea reuniunii, ministrul in
formațiilor, Murad Ghaleb, a decla
rat că documentul ce va fi prezentat 
Adunării Poporului cuprinde o serie 
de obiective impuse de actuala etapă 
in care se află țara.

Vizita premierului italian 
în S.U.H. a luat sfîrșit. 
ședințele S.U.A., Richard Nixon, și 
primul ministru al Italiei, Giulio 
Andreotti, au încheiat convorbirile 
desfășurate „în spiritul prieteniei și 
a] deplinei înțelegeri". Purtătorul de 
cuvint al Casei Albe. Ronald Zie
gler, a precizat că, in cadrul convor
birilor. au fost abordate o serie de 
probleme internaționale, aspecte ale 
relațiilor dintre S.U.A. și țările vest- 
europene, precum și ale situației din 
Orientul Apropiat. Premierul Giulio 
Andreotti a făcut cunoscut presei 
că a prezentat președintelui Nixon 
un plan de reglementare a conflic
tului din Orientul Apropiat

Președintele Filipinelor,
Ferdinand Marcos, s-a pronunțat

pentru renegocierea ansamblului re
lațiilor dintre țara sa și S.U.A. Re
vizuirea acestor relații este dictată 
de schimbările rapide care se pro
duc in evoluția evenimentelor inter
naționale, a spus președintele filipi- 
nez, iar angajarea de negocieri in 
acest sens ar putea avea loc încă in 
luna iunie a acestui an.

Satelitul „Inter-cosmos- 
Copernic 500".In Uniunea so- 
vietică a fost lansat, joi, satelitul 
„Inter-oosmos-Copernic-500" — con
sacrat celei de-a 500-a aniversări a 
nașterii marelui om de știința polo
nez Nicolaus Copernic. Experimen
tul. pus la punct de specialiști din 
Uniunea Sovietică și din R.P. Polonă, 
este destinat cercetării radiațiilor 
solare șl caracteristicilor ionosferei 
Pămintului. In timpul experimentu
lui, observatoare din țările socialiste 
efectuează observații simultane asu
pra Soarelui și ionosferei terestre.

Ambasadorul României la Pa
ris, Constantin Flitan, a avut o 
întrevedere la sediul ambasadei 
cu Alain Poher, președintele 
Senatului francez. Cu acest pri
lej, au fost evocate relațiile 
dintre Senatul francez și Marea 
Adunare Națională din Româ
nia ; Alain Poher a exprimat 
dorința de a sprijini in conti
nuare dezvoltarea acestor re
lații.

Un comunicat al C.C. al 
Partidului Democratic din 
Guineea Privind convorbirile din
tre șeful 6tatului. Sekou Toure, și

președinții Siaka Stevens (Sierra 
Leone) și William Tolbert (Liberia), 
care au efectuat o vizită la Conakry, 
reafirmă „solidaritatea și necesitatea 
unității de acțiune dintre cele trei 
popoare în fața manevrelor nhperia- 
liste". Cei trei șefi de state — a- 
rată in document — și-au făcut cu
noscută hotărirea de a intensifica 
sprijinul acordat mișcărilor de elibe
rare națională din Africa și de a 
depune toate eforturile pentru reali
zarea unității de acțiune pe conti
nent

în Polonia au fast organizate 
o serie de manifestări cu prilejul 
comemorării a trei decenii de la de
clanșarea răscoalei armate din ghe
toul din Varșovia — unul din mo
mentele luptei întregului popor po
lonez împotriva invaziei fasciste. In
stitutul de istorie al Academiei po
loneze a organizat o sesiune științi
fică dedicată evenimentului, iar în 
sala Filarmonicii de stat din Varșo
via a avut loc un concert comemo
rativ. La Monumentul eroilor șl 
martirilor ghetoului din Varșovia au 
fost depuse coroane de flori. Cere
monii similare au avut loc la Os- 
wiecim, Treblinka, Majdanek, Sobi
bor, Bialystok și Bedzin.

PARIS 19 (Agerpres). — La 
castelul Vauvenargues, situat în 
apropiere de Aix-en-Provence, 
unde se află înmormintat Pablo 
Picasso, a fost plasat un bu&t de 
femeie sculptat de celebrul ar
tist. Aceasta este singura operă 
de artă care va rămine pe monu
mentul funerar al lui Picasso. 
La a fost adusă special din lo
calitatea Vallauris, vestit centru 
al artiștilor ceramiști din sudul 
Franței, unde Picasso a lucrat 
mai multă vreme.

Ravagiile ciclonului în Bangladesh
Furtuna violentă care s-a abă

tut asupra a 14 localități din dis
trictul Dacca, Republica Bangladesh, 
a provocat moartea a peste 1 000 de 
persoane. _ Ziarul „Daily Janapath" 
anunță că, din cele cîteva mii de 
răniți, peste 200 au fost internați in 
stare gravă Ia spitalul din Dacca. 
Nu se cunoaște numărul persoane

lor dispărute. Primul ministru al 
Republicii Bangladesh, Mujibur Rah
man, a plecat in regiunea devastată 
de furtună, unde se crede că au 
fost direct afectate peste 15 000 de 
persoane Ministrul aprovizionării a 
declarat că 12 localități au fost com
plet distruse.
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