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patrie, al dăruirii pentru cauza

puterea de creație se formează

□ în facultăți, activități cultural-politice
atractive, eficiente, pătrunse de 
revoluționar!

substanțiale,
spirit militant,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMIT 
SCRISORILE DE ACREDITARE A AMBASADORILOR
Republicii Arabe Siriene

în ziua de 21 aprilie a.c., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, a primit pe Souhell Ghazzl, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare In calitate de 
ambasador extraordinar șl plenipotențiar al Republicii 
Arabe Siriene în țara noastră. (Cuvlntărlle rostite in 
pag. a V-a).

Republicii Uganda
în ziua de 21 aprilie a.c., tovarășul Nlcolae 

Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit pe Michael Ondoga, 
care și-a prezentat scrisorile de acreditare ca amba
sador extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Uganda în țara noastră (Cuvintările rostite in pag. 
a V-a). /

ÎN PREAJMA SĂRBĂTORII MUNCII

Realizări care îmbogățesc

cronica marii întreceri

A fost elaborată cea de-a 
53 000 tonă de fontă peste 
prevederile planuluide ,urna_ 
liștii din unitățile siderurgice ale 
țării. ............ ’ ‘ ‘ •- •«».ț;..;;. Măsurile adoptate in fie
care combinat și uzină in vederea 
folosirii mai eficiente a agregatelor 
siderurgice, organizarea judicioasă a 
producției și aplicarea unor noi teh
nologii au creat posibilitatea obține
rii unor indici superiori de utilizare. 
De asemenea, a fost redus timpul 
afectat reparațiilor — cu 40 de ore 
la Combinatul siderurgic din Galați 
și cu 3 zile la Combinatul din Reșița. 
Concomitent, s-a trecut la extinderea 
unor metode noi de lucru bazate .pe

gfc, - -â

creșterea temperaturii de ardere în 
furnale, sporirea presiunii la gura a- 
cestora, insuflarea de oxigen.

0 producție în valoare 
de 75 milioane lei »este 
vederile planului pe primele 4 luni 
au ..........................  ~
că ............... --------------
ale județului Brăila. Aceasta 
seamnă ‘
tone laminate finite pline din oțel, 
500 tone oțel, 50 tone utilaj pentru 
industria chimică, 250 tone fibre și 
fire artificiale, 4 500 mp plăci aglo
merate din lemn. 50 tone hîrtie, 100 
tone carton, 500 tone ciment și dife
rite alte produse.

realizat colectivele de mun- 
din întreprinderile industriale ... ~ . *•- jn_

livrarea în plus a 2 500

1

Lucrările pentru extin
derea magistralelor fero
viare electrificate sectM’ 
rele Tg.__  ______
Mintia, Adjud — Comăneștl — Ciceu 
și Brașov — Ciceu, terminate de cu- 
rind, se înscriu printre realizările de 
seamă ale constructorilor feroviari. 
Se fac pregătiri pentru începe
rea electrificării liniei București — 
Constanța. Alte lucrări de anver
gură vizează dezvoltarea și mo
dernizarea a 30 complexe fero
viare, construirea celui de-al doilea 
fir de circulație pe mai multe sec
toare cu trafic foarte intens din zona 
direcțiilor regionale C.F.R. Brașov, 
Cluj, București și Galați, precum și 
montarea in numeroase stații a noi 
instalații ultramoderne de dirijare 
automată a circulației trenurilor.

Jiu — Simeria — Deva

țară (240 m.l. lungime, cu capacitate 
de transport intre 250—300 tone căr
bune pe oră), utilizabil pentru tăiere 
cu cele mai mari combine de abatat 
cărbune, Pe baza concepției și pro
iectului „Cepron" a fost realizat și 
primul troliu screper cu acționare 
pneumatică (expediat zilele acestea 
minerilor ’ ’* ' *' ‘de la Ilba — Maramureș).

Cel obișnuit cu freamătul atît de 
caracteristic amfiteatrelor studen
țești. cu animația sălilor de semi- 
narii, a laboratoarelor și ateliere
lor. a putut remarca In ulti
mele săptămâni trăsăturile speci
fice ale unui climat deosebit ca 
însuflețire și spirit mobilizator — 
trăsături determinate de ecoul și 
hotâririle celei de-a IX-a Conferin
țe a Uniunii asociațiilor studenților 
comuniști.

Așa cum este cunoscut, lucrările ' 
conferinței au marcat un moment 
de o deosebită importanță in viața 
sruâențLmii române. Prezența tox*a- 
rășului Nicolae Ceaușescu in mij
locul delegaților la conferință, cu
vintele adresate întregului tineret 
studios, îndemnurile la învățătură 
și la Însușirea cit mai trainică a 
unui mod de gindire consecvent re
voluționar, la o continuă perfec
ționare a activității profesionale, 
concomitent cu o comportare și 
atitudine față de viață in strictă 
conformitate cu normele eticii 
cialiste au conferit lucrărilor con
ferinței studențești atributele unui 
eveniment de o excepțională în
semnătate pentru întreg procesul 
de pregătire și educare a studenți- 
mii noastre.

Hotărârea ca organizația studen
ților să se numească Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, întâmpinată cu înaltă sa
tisfacție de tineretul studios al pa
triei. nu constituie doar o simplă 
schimbare de titulatură, ci expri
mă o realitate de esență a activi
tății organizației studenților, res
pectiv cerința fundamentală ca a- 
ceasta să-și îmbunătățească si să-si 
îmbogățească profund si multilate
ral, in conținut și formă dc realiza-

so-

rc. activitatea de educare a studen- 
țimii in spirit militant, revoluționar, 

îmbunătățirea întregii activități 
politico-obștești în institutele de 
învățământ superior decurge ne
mijlocit din orientările si măsurile 
de excepțională insemnăiate adop
tate de Plenara C.C. al P.C.R. din 
1971 consacrată perfecționării mun
cii politico-ideologicc și cultural- 
educative, de necesitatea majoră de 
a înrădăcina trainic, adine, un spi
rit consecvent revoluționar in rin- 
dul tuturor categoriilor sociale, a 
virstnicilor și a tineretului.

După vum este cunoscut, aceste 
cerințe $i-au găsit materializarea 
și formularea sintetică in Proiec
tul de norme ale eticii și echității 
socialiste, in care sint înscrise in 
mod expres un șir de prevederi di
rect si nemijlocit referitoare la ac
tivitatea educativă in rindurile ti
neretului. Se cuvine in primul rind 
a releva faptul că proiectul de nor
me. de la un capăt la altul, rind cu 
rind, paragraf cu paragraf se 
adresează tuturor membrilor de 
partid, indiferent de virstă. cil și 
utecistilor. întregului nostru tineret.

Astfel, normele vieții si mun
cii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste cer „ridicarea 
la un nivel și mai înalt : 
Jității de membru de 
si de tinăr revoluționar, 
bru al Uniunii Tineretului 
munlst, situarea lor prin modul de 
a munci, de a trăi și gindi, prin în
treaga lor comportare, in primele 
rindurl ale luptei generale a po
porului, pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului".

Proiectul de norme subliniază clar 
necesitatea ca membrii de partid, 
inclusiv tinerii comuniști și ute- 
ciștii „să-și însușească concepția 
științifică despre lume și viață —

a ca- 
partid 
mem- 

I Co-

materialismul dialectic și Istoric, 
principiile politicii partidului nos
tru", „să fie un exemplu de dăruire 
și pasiune in muncă, in activitatea 
creatoare pentru făurirea valorilor 
materiale și spirituale ale societății", 
să manifeste ,(ina!tă conștiință pro
fesională, responsabilitate pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate, intoleranță față de 
chiul, superficialitate sau indiscipli
nă in muncă", „să-și perfecționeze 
necontenit pregătirea dc specialita
te. competența profesională, să de
pună eforturi neșlăbite pentru a-șî 
însuși tot ce este hon și înaintat 
in țară și pe plan mondial in 
profesiunea sau meseria lor, să-și 
lărgească continuu, orizontul cu
noașterii științifice și de cultură 
generală, sâ-și îmbogățească min
tea și spiritul cu tot ce a creat 
mai de preț geniul uman".

Adresîndu-se vibrant studenți- 
mii. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Să înțelegeți că a fi co
munist, a fi student comunist, în
seamnă a fi student revoluționar, 
a fi întotdeauna pentru tot ceea 
ce este nou. a fi permanent pen
tru înlocuirea vechiului care nu 
mai corespunde necesităților, pen
tru reînnoirea, pe baza materialis
mului dialectic și istoric, deci pe 
cale revoluționară, a societății".

Se desprinde din acestea un în
demn și o orientare esențiale 
pentru întreaga activitate a orga
nizațiilor de partid și de U.T.C. 
din universități, pentru uniunile 
asociațiilor studenților comuniști : 
să asigure formarea studenților ca 
specialiști-cetățeni. ca tineri co
muniști. devotați cu toată ființa 
lor Partidului Comunist Român, 
operei de edificare a socialismului
(Continuare în pag. a IV-a)
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Ca sâ-l fac om!"
cazangerie — așaPentru un om venit din afară, o 

cum este cea a uzinei „Independența" din Sibiu — 
poate apărea și ca loc de desfășurare al unui specta
col industrial „sunet și lumină". Motive există. Este 
suficient să privești arcurile electrice ale aparatelor de 
sudură, să le vezi cum se întrec in a prinde cu gheare 
scânteietoare lumina zilei. Totul, pe un fond sonor, in 
care soLști sint, pe rind, polizoarele, crăițuiloarele, pe
riile, pneumaticele.

Asa văd secția cei veniți din exterior, care desco
peră această ambianță. Dar ceilalți ? Întrebi și-ți vor 
răspunde — așa cum mi-a răspuns Ion Stimeriu, sudor 
pe un automat in numita cazangerie : „Tovarășe, e o 
meserie grea, dar frumoasă". Dacă e grea, de ce v-ați 
adus aici și fiul ? — l-am întrebat privindu-l pe celă
lalt Stimeriu, Vasile, ucenic in anul II, care, cățăra! pe

PICĂTURA DE CERNEALĂ
o viitoare baie de zincare, spărgea cu un ciocan zgura 
de pe un cordon de sudură. „Tocmai d-aia, ca să-l 
fac om șl pe om numai la greu il formezi".

Inițial am crezut că imi dă un răspuns grăbit, așa, 
ea să scape de curiozitatea reporterului. Asta poate și 
pentru că. in ultima vreme, am cunoscut unii părinți 
dispuși să facă tot ce le stă in putere, incălcind orice 
principii pedagogice, numai și numai pentru a-și feri 
copiii de orice fel de greutăți. Ulterior mi-am dat sea
ma că omul, prin răspunsul său lapidar, imi mărtu
risise un adevăr al său, profund, întărit cu argu
mentele propriei sale vieți. Mi s-a spus că este un om 
tare. Lucrează acolo din 1944. e comunist ; in ultima 
perioadă, alături de alții. ..a făcut Lotrul" cu șase luni 
In avans. Acum studiază documentația pentru Someș. 
(Este vorba de noile „albii", de uriașele conducte de 
aducțiune a apei de la cele două șantiere hidroenerge
tice).

De unde totuși tăria ?
Privindu-l cum lucrează, am înțeles. E tare pentru 

că știe ce vrea, știe pentru cine lucrează — Vasile este 
unul dintre ei. Ion il pregătește pe Vasile, iar acesta, 
peste am, va pregăti un alt Ion sau un alt Vasile. $i 
totuși acești Ion și Vasile ți Cheorghe, care astăzi 
formează armata de citeva milioane de muncitori ai 
României, știu că lucrează pentru ei și pentru cei care 
vor trăi veșnic aci, intre Carpați și Dunăre.

Mircea BUNEA k
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Uzina de mașini grele din Capitală : se 
execută operațiile de asamblare a rotoru

lui turbinei de 330 MW

Foto : S. Cristian
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Locul unde caprele
au

Urmele nămeților mai 
zăceau pe piepții cenușii 
ai dealurilor ca niște cear
ceafuri murdare întinse 
la uscat, văile se prefăcu- 
seră în morene de lut 
răscolit sub tăvălugul sub
teran al alunecărilor, ici. 
colo, drumul era săltat 
pe dedesubt și mutat mai 
la vale, ori lăsat aco
perit de valurile încreme
nite ale versanților care 
s-au pus să tălăzuiască ai
doma unei mări de clisă 
căutarea orizontalei

Nu mai trebuie să mi 
spună ce s-a intimplat 
Plopeasa. Văd. 7. ’ 2 
mului răvășit de prăvăli- 
rea lutului mămăligos este 
reașezat de plugurile trac
toarelor și bătut cu malul, 
conductele de țiței au fost 
scoase de pe sub dealuri, 
pretutindeni unde alune
cările J *----
să le 
fost 
lungi_ ______ _
plintat in piepții văilor in
tr-o disperată Încercare de 
a reține povlmișurile în 
loc. Primăvara crapă mu-

in

se 
la 

Patul dru-

de teren amenințau 
rupă, podurile au 
consolidate. piloni 

de metal s-au Im-

“N

• ®
mincat munții

gurii in livezile învecina
te, un copac s-a mutat • 
noaptea, de-a-npiciorelea, 
in ograda vecinului, tim
pul și-a căpătat brusc 
măsura lui geologică, par
că ar fi inlr-un început dc 
lume. Și totuși, ce s-a in-

erupt, rezervoarele burdu
hănoase au fost tirite cu 
tractoarele in altă parte, 
conductele rupte au fost 
cuplate la alte conducte 
care au dirijat aurul negru 
spre noi locuri de depozi
tare. S-au prăbușit citeva

U/V REPORTAJ — PLEDOARIE
PENTRU APĂRAREA NATURII
timplat la Plopeasa ? —
îndrăznesc să intreb.

S-au intimplat multe. 
Mai intîi, cu vreo cinci 
luni in urmă, la 5 noiem
brie anul trecut, o bună 
parte a parcului petrolier 
de acolo a fost devastată 
de o alunecare de teren 
produsă peste noapte. Au 
urmat zile și nopți de mun
că atroce, o luptă pe viață 
șl pe moarte intre petroliști 
și muntele care o pornise la t 
vale. S-au evacuat toate in
stalațiile. nici o sondă n-a

case, ruinele lor au fost ti
rite zeci de metri la vale, 
drumurile s-au transformat 
In tranșee, dar n-a murit 
nici un om și avutul ob
ștesc a fost salvat.

In noaptea de simbătâ 
spre duminică. 1 aprilie, 
muntele a pornit din nou. A 
mai rupt o bucată de sat, 
a mai răsturnat pometurile 
prin livezi, a mai încălcat 
o dată drumul și a lovit 
din nou In parcul de son
de. De astă dată, reușind 
să rupă coloanele citorva

puțuri de petrol, fărîmind 
barajele de beton și um- 
plind valea cu un rîu de 
roci răscolită.

Peisajul este dezolant, 
dar biruința oamenilor a- 
supra unei forțe oarbe, 
neînduplecate, rămîne re
confortantă. Căci și de data 
aceasta au biruit. A fost o 
a doua viitură de lut, dar 
valul rezistenței lor a fost 
un al nouălea val, cel de 
care însăși stihia se teme. 
N-am văzut Managua, dar 
im văzut Plopeasa. Țevi 
ieșind din pămint. rășchi
rase in aer ca niște degete 
retezate. piloni uriași de 
beton, de doi metri grosime 
și douăzeci lungime, cul
cați la pămint. oțel cit bra
țul — rupt ca bețele de 
chibrit, sonde mai încli
nate decit turnul din Pisa 
și rezervoare burduhănoase 
gata să se rostogolească la 
vale pe un pămint care n-a 
apucat să se așeze, care

Ioan GRIGORESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
_____ J

La uzina „Electropreci- 
zia" din Săcele s-a dat în 
exploatare o linie de fa
bricație a demaroarelcr 
pentru autoturismul .,Dacia". O bună 
parte din utilaje, cum ar fi presele 
pneumatice, mașinile de bobinat șl 
mașinile de bandajat au, fost asigu
rate cu forțe proprii. Primul lot de 
1 500 demaroare a fost livrat uzinei 
din Pitești.

La uzina „Unio" clin
Satu-Mare ® fost real|zal •■■■- 

mis 
mul 
dat, 
plex 
cest fel fabricat pină în prezent

minerilor de la Lupeni) pri- 
transportor cu raclete, blin- 
de tip greu, cel mal com- 
șl mai mare utilaj de a-

Prin reprolectarea a 12 
tipuri de cazane de abur, 
in unitățile Centralei industriale de 
utilaj energetic, metalurgic și mașini 
de ridicat, de pildă, se prevede o re
ducere de 5—17 la sută a consumului 
de metal. Se scontează, astfel, pe o 
economie de aproximativ 11 000 tone 
la fiecare cinci ani. De asemenea, la 
Uzinele „23 August" din Capitală, 
consumurile pentru locomotiva hi
draulică de 250 CP au la bază indi
cațiile documentației tehnice întoc
mite la reproiectarea acestui produs, 
în acest fel greutatea lâcomotivel 
scade cu 3 tone, ceea ce înseamnă 
pentru întreprindere un ciștig anual 
de aproximativ 200 de tone de metal.

Pină la jumătatea lunii 
aprilie, în Capitală a fost 
începută execuția a 24100 
apartamente, dintre care 23 420 
cu termene de predare în cursul a- 
cestui an. Sint create, dc asemenea, 
premisele ca pină la 1 mai să în
ceapă lucrul la încă 1 200 de apar
tamente, iar in luna iunie la alte 
3 000. Este "demn de menționat 
că, pină acum, au fost date in fo
losință, din planul pe anul 1973, 
aproape 3 0Q0 de apartamente.

Vă mai amintiți de 

recordurile de la Motru?
Cind au scris prima 

dată ziarele despre 
Motru ? Cind au venit 
reporterii in acest 
mare bazin carbonifer 
al țării ? Cind a în
ceput să intre in ac
tualitate această cita
delă a minerilor ? O- 
dată cu prima cupă de 
excavator, in 1962, să- 
pind — in plin cîmp 
— temelia primutui 
bloc al noului oraș, 
care numără in pre
zent peste 3 000 apar
tamente. Un an mai 
tirziu, la „buza" unui, 
deal se săpa prima 
galerie a minei Ho- 
răști, pe frontispiciul 
căreia minerii incrus
tau in piatră tradițio
nala urare : „noroc 
bun".

Păstrez și acum un 
carnețel din 1966. E- 
ram prezent la mina 
Leurda, unde briga
dierul Ion Nasta a- 
nunța primul său re
cord de înaintare la 
un abataj frontal cu 
complexul mecanizat 
OMKT. Notam atunci : 
81 metri înaintare șl 
24 de tone pe post 
realizate in luna apri
lie.

...Doi ani mai tirziu. 
Tot la Leurda. Briga
dierul Ion Schiau rea
liza in luna iunie, in
tr-un abataj asemănă
tor, o înaintare de 97 
metri, obținînd 29 de 
tone pe post.

Februarie 1969. Săr
bătoriții sint de data 
aceasta cei din Ploș- 
tina. Aici, brigada lui 
Marin Firulescu a rea
lizat 102 metri înain
tare și 30 tone pe

post. Bucuriei acestui 
record i se va adăuga 
alta, și mai mare : a- 
ceeași brigadă iși bate 
propriul său record o 
lună mai tirziu, adică 
in martie, atingind 
112 metri.

Se părea că noul re
cord va fi foarte greu 
de întrecut. 112 me
tri nu-i o cifră oare
care. Dar, in aceeași 
zi, tot la mina Leurda, 
brigadierul Ion Pop a- 
nunță o performanță 
care trezește respec
tul : 132 metri avan
sare, cu 36 tone pe 
post.

* Oamenii Iul Firules- 
cu caută să înțeleagă 
unde sint propriile lor 
rezerve. Oare au fă
cut totul ? Au pus la 
bătaie întreaga tehni
că, întreaga inteligen
ță a brigăzii ? Ceea ce 
va urma va confirma 
din plin că această 
frămintare a fost de 
bun augur. Două luni 
mal tirziu. Marin Fi- 
rulescu, de la Ploști- 
na. revine in actuali
tatea recordurilor, a- 
tingind cota lui 152 
metri, cu 50 tone pe 
post.

Lucrurile insă nu se 
vor opri aici. Anul 
1972 înseamnă de fapt, 
pentru Ploștina, anul 
marilor performanțe. 
La sfirșitul lunii apri
lie, mai exact la 1 
Mai, abatajul frontal 
2 4 anunță realizarea 
unei producții de 55 
tone pe post și o 
înaintare de 205 metri. 
Tot aici, anul trecut 
este încheiat așa cum 
s-au obișnuit minerii

să-l încheie: printr-o 
nouă performanță. In 
luna decembrie, la a- 
batajul 3 4 se realizea
ză 230 m avansare. 
Ștafeta recordurilor 
străbate toate abataje
le. Ceea ce numai cu 
2—3 ani în urmă în
semna un record, a- 
cum constituie o rea
litate obișnuită.

Luna ianuarie a a- 
nului 1973. Telexurile 
bat o veste devenită 
cotidiană aici : „nou 
succes la Motru". A- 
batajul 6/1 al Iui Ion 
Matei realizează o a- 
vansare de 232 m !

Ce înseamnă. de 
fapt, pentru Motru, 
suita aceasta de re
corduri ? Vom con
semna doar două cifre 
edificatoare. Trimes
trul I al anului 1973 
se încheie pentru mi
nerii Motrului cu o 
producție de 74 000 
tone lignit peste plan. 
Și, o a doua cifră : 
din Motru au plecat 
către termocentralele 
patriei, in 1972, cu 
605 000 tone ma i mult 
lignit decit in 1971. .

Astăzi, in preajma 
zilei de 1 Mai, „secre
tele" obținerii recor
durilor înseamnă, de 
fapt, tema concretă a 
activității de partid 
pentru popularizarea 
celor mai înaintate 
metode de minerit in 
toate abatajele Mo
trului.

Mlhal 
DUMITRESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Corespondenții noștri din județele Brăila, Bacău 

și Mureș ne-au relatat aseară despre inițiativele 

și măsurile luate in unitățile agricole pentru

ÎNCHEIEREA INSAmINȚARII 
PORUMBULUI PÎNĂ LA 1 MAI

cilltl corespondentele din pagina a 111-a
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FAPTUL' 
DIVERS

| Omagiu
| unui ceferist |
. Atelierele C.F.R Simeria. Ieri I 
I seară, in sunetul prelung al si- I 
I renei. ceferiștH de aici l-au sir- I 

bă torit pe unu! dintre veteranii .
I familiei lor: Ioan Ocoli șan. Un I 
I om cu un destin legat do o sin- I 
I gură uzină, a cărui carte de ' 
I muncă ni-1 recomandă. la 

inceput — monta tor de lo
comotive, apoi maistru «1 —

Idupâ 20 de ani de munci 
și studiu — director tehnic. A- 
cum. după 45 de ani și șase luni 
de muncă, ieșea la pensie. O

I performanță după care ii urăm I 
și noi cale lungă in viață.

| Poștalion
| sui generis |

Iln ziua de 10 aprilie a.c., | 
autocamionul 21 — MH — 635. I 
proprietatea S.M.A. Burila | 
Mare. județul Mehedinți. zbura .

I ca un bolid spre Vlnju-Mare. i 
I La volan — șotcrul Dumitru I 
I Dăoparu. Oprit de miliție ți in-
■ trebat încotro aleargă așa gră- I 
I bit. D.D. a răspuns : „Dirccto- I 
I rvl mi-a dat dispoziție să-i a- » 

duc o nepoată de la Vinju- |

IMare". Șt. pentru aceasta, nu | 
avea de străbătut nici mai mult, | 
nici mai puțin a’ecit o suta de

I kilometri ! In plină campanie I 
agricolă, un autocamion de 5 | 
tone — transformat in poștal on '

I particular Cercetind mai in- I 
dcaproape căzui, forurile de re- I 
sort sin: datoare să probeze că. | 
in asemenea situații, cine dă .

I astfel de dispoziții trebuie să fi I 
plătească,

| Ajutor |
| marinăresc j

IS-a Intimplat ieri, simbătă 21 
aprilie, la ora 13. Navigind in 
apele Mediteranei, în drum spre 
Anglia, nava românească „Dro- 

Ibeta 1150“ a recepționat la bord 
un semnal S.O.S. dintr-un punct 
situat in dreptul capului Mata-

I pan. Comandantul Cornel Mlro- 
I nescu a dat comanda : „Cu toâ- 
• tă viteza înainte !“ ; și, in numai 
Io jumătate de oră. se afla la 

locul sinistrului. Nava greceas
că „Arta" se afla in pericol de

I scufundare, in urma unei explo
zii la sala mașinilor. Imediat, 
membru echipajului grecesc au 
fost luați la bordul navei noas-

Itre. Un ajutor marinăresc 
prompt, pentru care curajoșii 
marinari români merită feliei- 

j Mufloni I
I de Buzău

I Fauna județului Buzău este | 

pe cale să se îmbogățească cu 1

Io nouă specie. Este vorba de co- | 
lonizarea, in codrul Delulesti, I 
de pe raza oco.ului silvic Rim- t 
nicu-Sărat, a unui număr de ■ 
17 mufloni. Aduși pe meleaguri | 
buzoiene din județul Constanța, | 
nu cu mult timp In urmă, 
cei 17 mufloni s-au dovedit, la o | 
recentă numărătoare, a fi... 22, | 
grație celor 5 pui apăruți intre ‘ 
...p, I

„crai“ din
Teleorman

IS-au cunoscut in gara Bucu- I 
rești-Basarab. Aici, Marin Ghl- I 
nea, Stelian Cristescu și Ni- i 
colae Di cu se pregăteau să I 

meargă spre locurile de băști- | 
nă, adică spre comunele Boto-, 
roaga, Gălăteni și, respectiv, I 
Orbească — toate din județul I 
Teleorman. Bucuroși de recenta * 
cunoștință, cei trei conjudețeni I 
au ținut s-o „sărbătorească" I 
prlntr-o ispravă lată. Au intrat | 
in sala de așteptare și, tam- .

Ir.esam, au provocat un scan- I 
daî, după care, ieșind pe pe- I 
ron, au început să lovească in 
dreapta și-n stingă pe cine I 
apucau. Reținuți cu greu de or- I 
ganele de ordine, cei trei „crai" • 
din Teleorman au ajuns, a doua !

! zi. acolo unde trebuia : in fața I 
instanței de judecată. 6a-e i-a I 
condamnat la cite 4 luni inchi- .
•oare,

Ssmnalul
salvator

Trenul personal 5094 pornise ’ 
din stația Botoșani spre Verești. | 
Deodată insa, un intirziat de pe | 
peron, conductorul de bilete Gh. I 

■ Huțanu, aflat In tură liberă, . 
șj-a amintit că, in acea clipă, | 
trebuia să fie in tren. Fără a ma; I 
£ta pe ginduri, s-a agățat, dm

Imers, de bara de la ușa unui I 
vagon. Dar. cum înainte de a- I 
ceasta stăruise destul de multi- I 
șor la cine știe cite păhărele, a ■ 

I alunecat de pe scară. Observind I 
de la geamul unui compartiment | 
cum este tirit printre traverse-, 
călătorul Tânase Hondroianis a I 
tras semnalul de alarmă. Trenul | 
a fost oprit la numai citeva zeci • 
de metri de la pornire și Gh. H. i 
a fost salvat întimnlarea râmi- I 
ne insa, pentru intirziații dis- ț 
puși la asemenea imprudențe, 
lin semnal de alarmă.

Rubrică redoctotd de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID I
țt corespondenții ^Scinteii’ |

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Preocuparea dominantă — 
buna organizare a muncii, 

creșterea aportului fiecărui salariat
Activitatea practică desfășurată 

pinâ acum de sidcrurglștii hunedo- 
renl s-^a materializat in importante 
succese ce se înscriu pe coordonatele 
eforturilor generale ale oamenilor 
muncii îndreptate spre înfăptuirea 
fermă a planului și angajamentelor 
in anul hotâritor pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen. Măr
turie a acestor rezultate deosebite 
stă nivelul superior al îndeplinirii 
sarcinilor din primul trimestru al 
anului, cind toți indicatorii de plan 
au fost depășiți simțitor. în această 
perioadă. sidcrurglștii hunedoreni 
au realizat peste prevederi o pro
ducție industrială în valoare de 20 
milioane de lei, au obținut supli
mentar 4 milioane lei beneficii 
și 2 milioane lei economii la pre
țul de cost, au depășit sarcina de 
creștere a productivității muncii cu
I 000 Ici pe salariat Sporirea 
indicilor de utilizare a agregatelor 
și economisirea resurselor materiale 
au determinat depășirea planului 
producției fizice cu 1 850 tone de 
cocs metalurgic, 6 500 tone de fontă,
II 000 tone de oțel. 7 500 tone de la
minate finite, in timp ce la export 
au fost livrate suplimentar produse 
în valoare de 5,8 milioane de lei 
valută.

Pe o asemenea bază solidă a hăr
niciei în muncă s-au desfășurat 
dezbaterile din adunarea activului 
de partid din combinat, în cadrul 
căreia comuniștii au analizat modul 
in care s-au aplicat măsurile stabi
lite de Plenara C.C. al P.C.R. din 
23 februarie—2 martie a.c. și pre
vederile Decretului privind normele 
unitare de structură a unităților 
economice, precum și sarcinile ce 
revin organizațiilor de partid, co
mitetului oamenilor muncii pentru 
buna organizare și desfășurare a 
muncii in noile condiții organizato
rice. In adunare s-a dat o înaltă a- 
precicre acestor măsuri, exprimin- 
du-se convingerea că ele corespund 
intereselor generale ale societății de 
a se valorifica cit mai rațional po
tențialul de cadre din fiecare uni
tate economică și la nivelul întregii 
economii. S-a reliefat faptul că, in 
urma lucrărilor efectuate cu un 
inalt simț de răspundere de către 
comisiile instituite la nivelul com
binatului și al compartimentelor 
funcționale și productive — sub 
conducerea directă a organizațiilor 
de partid — s-a stabilit cadrul adec
vat. organizatoric și funcțional, al 
aparatului de conducere a combina
tului. care a preluat, intr-o formă 
simplificată și perfecționată, condu
cerea eficientă a întregii,, activități 
tehnico-jjroductA'e. Ca urmare, pon-' 
dorea personalului TESA a scăzut 
de la 12.7 la suta la 7.8 la sută, fapt 
ce se concretizează în trecerea unul 
număr dc 33 specialiști in activita
tea de cercetare și a peste 780 de 
salariați — care pină acum lucrau 
în aparatul funcționăresc-adminis- 
trativ sau de deservire — direct in

producție. Peste 82 la sută din ca
drele trecute in producție sint cali
ficate pentru munca Ln care au fost 
repartizate, celorlalte creindu-li-se 
condiții pentru pregătirea tehnico- 
profesională, prin qcle 5 cursuri de 
calificare și recalificare, ln confor
mitate cu necesitățile producției 
combinatului.

— Semnificativ este — sublinia 
in cuvintul său tovarășul Costaclie 
Trotuș, directorul combinatului — 
că prin aplicarea prevederilor De
cretului Consiliului de Stat s-a re
dus simțitor numărul personalului 
de conducere, concentrindu-se a- 
ccastă activitate în 4 funcții la ni
velul combinatului și 7 asemenea 
funcții la nivelul sectoarelor și uzi-

câ și creșterea eficienței analizei e- 
conomice. Totodată, este absolut ne
cesar și sprijinul organelor centrale 
in ceea ce privește raționalizarea 
calculului și formularlsticii. pentru 
plata ajutoarelor de boală și a sa
lariilor, micșorarea numărului contu
rilor dc finanțare șl ereditare la 
Banca do Investiții, adoptarea unor 
clasificări interne a produselor și nu 
a celei după H.C.M. 352/1971".

în completarea acestor idei, fizi
cianul Constantin Chiriei amintea că 
in sistemul informațional din combi
nat mai există Încă multe circuite 
dublate ce complică activitatea, deși 
sint reale posibilități de simplificare 
in acest domeniu, ceea cc ar duce la 
realizarea unui flux informațional

Aplicarea normelor unitare de structură 
a centralelor și întreprinderilor 

ÎN DEZBATEREA ADUNĂRILOR 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

nclor din combinat, ln timp ce nu
mărul serviciilor funcționale a scă
zut la 13 din 50. în secțiile produc
tive, îmbunătățirea structurilor a 
vizat întărirea conducerii tehnice 
și organizatorice a formațiilor de 
lucru, sectorizarea activității in 
ateliere, conform fluxurilor tehno
logice, simplificarea formularisticil, 
in vederea creșterii duratei timpu
lui efectiv de lucru. Aplicarea 
consecventă a acestor măsuri izvo- 
rite din realitatea vieții noastre eco
nomice trebuie continuată in practi
că, in conformitate cu indicațiile con
ducerii de partid, astfel incit perfec
ționarea structurilor organizatorice 
să asigure in fapt ridicarea substan
țială a eficienței activității produc
tive a combinatului.

Refcrindu-se la faptul că. In noile 
condiții, este necesar să se acționeze 
energic pentru îmbunătățirea organi
zării muncii in fiecare compartiment, 
tovarășul Remus Pățan, contabil-șef 
in combinat, arăta că fiecare salariat 
trebuie să-și cunoască cu mare pre
cizie sarcinile ce-i revin. „în același 
timp — sublinia vorbitorul — simpli
ficarea lucrărilor, a formularlsticii, în 
general, se impune cu toată tăria. Mă 
gindesc, in special, la introducerea 
fișei limită pentru consumul de ăna- 
teriale cu caracter constant, in vede
rea efectuării decontărilor intre sec
ții și depozite, o dată pe lună ; la 
simplificarea modului de calcul al 
amortizării fondurilor fixe și a cal- 
culației prețului de cost pe produs, 
pentru reducerea volumului de mun-

exact, complet, necesar luării deci
ziilor optime. Pentru îndeplinirea a- 
cestui deziderat se impune să se ur-' 
genteze înființarea centrului de cal
cul la Hunedoara.

— Și la noi, in sector, a existat un 
aparat TESA supradimensionat, care 
mai mult încurca lucrurile — relata 
Andrei Petrescu, șef de echipă la 
cocserie. Prin redistribuirea in pro
ducție a unor’ cadre din aceste acti
vități, am reușit să întărim compar
timentul tehnic, legat acum direct de 
fazele de lucru, iar prin recalificarea 
unor salariați în meseria de cocsar 
ne vom completa „golurile" in acest 
domeniu. Dispunînd de forțe noi, 
ne-am fixat și un program concret 
de acțiune, care va influența pozitiv 
creșterea indicilor de utilizare a cup
toarelor de cocsificare, reducerea 
consumurilor specifice, întărirea 
autocontrolului pentru îmbunătățirea 
calității cocsului.

In adunare s-a subliniat că depli
na materializare a măsurilor între
prinse necesită intensificarea muncii 
politice a organizațiilor de partid 
pentru dezvoltarea la fiecare comu
nist, la fiecare om al muncii a spi
ritului înaltei răspunderi personale 
în îndeplinirea' sarcinilor ce-i revin 
la locul de munca. Furnalistul Arcâ- 
die Schwartz, laminoristul Florca 
Teodor, inginera Maria Koka, de la 
laborator, inginerul Iancu Mihut, șe
ful serviciului planificare, precum și 
alți participant! la dezbateri au sub
liniat, printre altele, că tehnica mo
dernă nu poate da roadele cele mai

bune decit prin contribuția directă a 
cadrelor ce o deservesc, a cadrelor de 
specialiști. în acest context, s-a re
liefat rolul crescind ai inginerilor șl 
tehnicienilor, al maiștrilor in produc
ție caro, prin Înfăptuirea actualelor 
măsuri, vor fi utilizați la adevărata 
lor capacitate și pregătire profesio
nală. hind degrevați de o seamă de 
atribuții funcționărești-administra
tive.

Apreciind exigența șl înalta res
ponsabilitate partinică cu care comu
niștii au analizat modul de aplicare 
a măsurilor stabilite de partid și de 
stat in domeniul perfecționării acti
vității economice, tovarășul Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., a sub
liniat că lucrările adunării activului 
dc partid din combinatul siderurgic 
s-au înscris pe deplin in practica 
partidului nostru de a dezbate cu oa
menii muncii măsurile dc importanță 
hotăritoarc pentru viața șl activitatea 
noastră. în esență, înfăptuirea aces
tor măsuri in combinat evidențiază 
marea lor valoare practică care’, in 
concordanță cu actualul nivel de dez
voltare a economiei, a dus, in mod 
direct, la înlăturarea a numeroase 
paralelisme și verigi intermediare in 
sistemul de conducere, la legarea 
strinsă a cadrelor de specialitate de 
activitatea concretă, productivă. Vor
bitorul a făcut prețioase recomandări 
in sensul finalizării optime a acțiuni
lor întreprinse, perfecționării aces
tora. in funcție de condițiile specifice 
din fiecare sector, astfel încit măsu
rile aplicate să asigure o organizare 
superioară a muncii, folosirea agre
gatelor și forțelor existente cu ma
ximum de rezultate pentru producție, 
in vederea îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor economice ale planului pe 
acest an.

în încheiere, adunarea activului de 
partid din combinatul hunedorean a 
adoptat un amplu plan de măsuri 
care, îmbunătățit cu propunerile for
mulate, va asigura ridicarea eficien
ței de ansamblu a activității din a- 
ceastă puternică unitate siderurgică. 
Sintetizind profunda înțelegere a 
sensului și importantei măsurilor 
întreprinse de partid și de stat in 
domeniul perfecționării activității e- 
conomice, adunarea activului de par
tid a hotărit ca luna aprilie, perioadă 
de trecere „din mers" la noile for
me de organizare și activitate, să de
vină lună record a realizărilor side- 
rurgișlilor hunedoreni. O dovadă re
marcabilă, deci, a modului in care 
harnicul colectiv al combinatului ac
ționează practic, •concret pentru ca 
măsurile amintite să se materializeze 
în sporirea producției de cocs, oțel 
și laminate a țării, in condițiile ri
dicării nivelului eficienței economice.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

ța opiniei publies e»

LOCUL UNDE CAPRELE
AU MÎNCAT MUNȚII

(Urmare din pag. I)

continuă „să lucreze", să se miște 
incet și implacabil la vale, rupin- 
du-se in hălcl, crăpind ca sub cu
tremur, cu stratul de humus vălă
tucit sub iarbă, ca șl cind uscatul 
ar fi vrut să capete ncpotolirca 
mării, ca și cind piatra nr fi în
vățat nestatornicia apei pentru a 
zgudui temeliile caselor și a le că
lători peste viroage. într-un loc, 
unde valul de lut a intilnil rezis
tența unui obstacol, viitura pămin- 
tie a încercat o escaladare și .s-a 
născut o creastă sură, ca o imen
să cocoașă de animal preistoric.

După prima încercare de acum 
cinci luni, cind întreaga stație de 
pompare și depozitare de la Plo- 
peasa a trebuit să fie evacuată, s-au 
luat măsuri energice pentru ca o 
nouă punere in mișcare a văii 
clintite din loc să nu mai aibă 
efecte distrugătoare. Sub gurile 
sondelor, in jurul coloanelor de 
extracție, pină la o adincime- de 
15 metri, s-au săpat puțuri patru- 
laterale căptușite cu trunchiuri 
întregi de copaci. Eventualele alu
necări ulterioare, dacă nu puteau 
fi ținute în friu, cel puțin n-ar mai 
fi fost în stare să distrugă sondele. 
Pompele canadiene au fost mon
tate pe tălpoaie de lemn, mal elas
tice ca betonul. Panțire din drugi 
de oțel și scuturi de beton armat 
au fost înfipte în punctele nevral
gice ale povimișurilor, cercind să 
le stăvilească alunecarea. Nu toa
te au reușit să țină piept celei 
de-a doua viituri. Dar oamenii 
care au fost și prima dată acolo 
s-au aflat la posturi și a doua 
oară. Și dacă cu muntele nu prea 
te poți pune, nici muntelui nu i-a 
fost prea ușor să se pună cu omul.

Din marginea acestui dcsfrîu de 
eroziuni am urmărit îndelung o 
bâtrinică al cărei pas cerca solidi
tatea pâmintului și abia apoi se 
încumeta să calce. Purta pe umăr 
o sapă, iar sub indoitura cotului 
avea un coș cu cițiva pui de stin- 
jenei. Se ducea să-i planteze pe 
un mormînt din cimitirul care în
cepuse să alunece încet la vale. 
I-am aținut calea. Ochelari cu 13 
dioptrii, o basma neagră legată 
sub bărbie, făptură firavă și pu
țintică la trup.

Mi-a spus unde se ducea șl 
mi-a arătat ghemotoacele de pri
măvară cu frunza cit creasta de 
cocoș. Șaptezecișișapte de ani, pe 
nume Efimia Dinică. Născută în 
Plopeasa, cu moși-strămoși băști
nași ai acestor locuri. ..De ce fug 
dealurile, măicuță ?“ Mă așteptam 
să-mi răspundă cu frică : „Pentru 
că așa a vrut cel de sus" . Mi-a 
spus dezarmant de simplu : „Pen
tru că am doborit pădurile, dom
nule", Am întrebat-o : „De cind 
nu mai sint păduri pe-aici ?“ M-a 
privit cu îngăduința acordată ino
cenței străinilor. „Păi, nu mai sint 
de mult, de pe vremea bunicilor 
mei... Poate, chiar, a străbunicilor. 
Au fost codri grei și pășuni grase. 
S-au dus sub securi. Ce-a mai ră
mas. au ros caprele. Căci pe-aici, 
pe la nor.- caprele ne-au mincat 

.munții... Și s-a făcut stricarea 
pâmintului, copacul n-a mai fost 
lăsat să odrâslească și dacă rădă
cinile i-au murit in adine, n-a mai 
avut cine ține țărina... Că acum 
doi ani a fost prin părțile astea o 
secetă mare, pămintul s-a uscat 
iască, și luna trecută cerul s-a pus 
cu zăpezi pe noi și cu ploi cu gă
leata, apa a pătruns de sus in jos 
pe sub pămînt, s-a scurs de pe 
pereții rîpelor in crăpăturile adinei 
și a tirit muntele la vale"...

Căpătasem o lecție de ecologie 
„pe viu" și desfriul eroziunilor din 
jur îmi arăta elocvent ce înseam
nă degradarea pâmintului prin 
poluarea provocată de despăduriri
le masive, „la ras“. In jur, locul 
arăta ca după o cumplită bătălie. 
Sondele continuau să mulgă un 
pămint plin de răni șl alunecarea 
continua intr-o mișcare lentă, mili
metru cu milimetru, ca și cind 
fruntea muntelui pleșuv s-ar fi în
cruntat minioasă. La fel se intîm-
  

pla la Piele, sub vulcanii noroioși 
care s-au impuținat și au cam se
cătuit ; la fel pe dealurile din ju
rul Josenilor și Pleșcoiului, la Be- 
ciu și Arbunaciu. Doar dincolo dc 
apa Buzăului, pc dealurile împă
durite ale Grăjdaneî, nu s-a clin
tit nimic din loc. Și doar sint dea
luri de aceeași structură geologică 
și ploi, și zăpezi la fel de masive 
le-au cotropit in această primăva
ră capricioasă, dar acolo dealurile 
au fost ținute In loc dc rădăcinile 
stejarilor seculari.

Că rorpânu-i frate cu codrul, 
termenul de frate poate conține și 
noțiunea de vitregie — am văzut 
bine ce poate Însemna semnifica
ția acestui cuvint in stricarea ra
porturilor dintre om și pădure. 
Copacul nu se Înmulțește, ci doar 
odrăslește, șl înțelepciunea popu
lară are la noi”» o vorbă : „Copa
cul va să odrâslească și bruma 
nu-i dă pace". De sute de ani în
coace, nu numai bruma, ci secu
rile, și joagărele, și ferăstraiele, 
și topoarele, și gaterele n-au prea 
mai lăsat pădurile să odrăslcascâ 
și slavă bunei și răbdătoarei 
mame-natura că ne-a lăsat păduri 
mai dese și mai întinse decit am 
avut puterea de a dobori. Pe ici, 
pe colo Insă, unde codrii au fost 
tăiați „la ras", ne rinjesc in față, 
cu gurile lor știrbe, povirnișurile 
mincate de eroziuni. Din malul 
sting al Buzăului pină sub Pen- 
teleul Vrancei, pe dealurile Car- 
paților de curbură, de unde pădu
rile fuseseră tăiate de topoare 
și lăstărișul mincat de capre încă 
de acum un veac, se. întinde un 
desfriu de eroziuni.

Dar tot aici, in zilele acestei luni 
pe care ne-am învățat s-o numim 
a pădurilor, am văzut mii de ti
neri sădind pădurile de miine. Și 
mi-am zis că e mare păcat că luna 
pădurilor durează doar o lună. 
Dar ceea ce omul poate tăia tot 
timpu! anului nu poate fi semă
nat decit la anotimpul primăverii 
timpurii și crugul vremii este 
neînduplecat în scurgerea lui. 
„Respirați pădurea ca pe o iubită", 
spunea un poet, și altul ii dădea 
replica : „Era vremea, primului 
arbore, / L-am simțit atunci cres
cind in mine... / Și am făcut din 
el o pădure născută centenară, / 
Și trei sute de cerbi am lăsat să 
o cutreiere...". Ne place să spu
nem că inima ne bate prin seve și 
sufletul ni se scufundă in oceane 
de frunze, căci pădurile sint pie
lea pâmintului și nici un trup nu 
poate trăi mult dacă , este mereu 
jupuit.

O sută de mii de tineri din 
toate colțurile țârii au "făcut în zi
lele din luna pădurilor transplant 
de piele pe trupul jupuit al aces
tor dealuri și munți. Două 6Ute 
de mii de brațe, zece milioane de 
puleți. Un codru imens, care își 
va aștepta in tăcere deceniile ne
cesare ca să crească, și altul 1 se 
va adăuga la anul, și altele vor 
veni in lunile pădurilor din anii 
de miine. Căci nu este de aiuns 
doar să cintăm pădurea, ci trebuie 
s-o și oultivăm. Multe păduri ni 
s-au prefăcut in ciubere și cobi- 
lite, in solzi de șindrilă și fum. in 
garduri și rumeguș. Fosta fabrică 
de cherestea „Drajna" din Mine- 
ciu-Ungureni, care producea mai 

'mult lemn de foc decit de con
strucții, iși întocmise planuri fer
me pentru exploatarea codrilor 
din Bratocea și Vama Buzăului 
pină în anul 1955, și despre aceas
tă perspectivă „sigură" vorbea 
încă din 1935. N-a mai apucat să 
radă, toți munții pe care și-i con- 
cesiohase, deoarece, ’ intre timp, 
s-a intimplat ceva ce nu prevă
zuse. Și au mai rămas ceva pă
duri, pilcuri răzlețe sau codri greu 
accesibili și pămintul a răsuflat 
ușurat.

Aștept ziua cind altă sută de 
mii de tineri va lua cu asalt mun
ții mișcători din junii Plopeasei 
pentru a face din fiecare lună a 
podurilor nu doar o metaforă, ci 
cite zece milioane d« puieți puși 
să ne odrâslească viitorul.

Se fac ultimele lucrări de finisare la noul complex comercial și de 
servire meșteșugărească din Piața Rahova, sectorul 6, din Capi
tală. El va cuprinde unități moderne și bine dotate, spații de depo
zitare, un platou de desfacere a produselor agroalimentare, protejat 
de copertine, iluminat electric, cu mese de etalare și condiții de 
spălare a prQduselor. în clădirile ansamblului vor fi amenajate și 

dormitoare pentru producători
Foto : S. Cristian

„Documen
tele" 

împăcăm

Și-i tot saluta 
pe milițieni...

în „sala pașilor pierduți", lingă unul din 
panourile in core se aiișeazâ lista procese
lor pe rol, are loc o intilnire matinală ; una 
din zecile și sutele de intilnlri care se con
sumă zilnic in Palatul justiției. Și totuși 
există ceva aparte : amindoi par la fel de 
încurcați, la ici de slinjeniți de ‘împrejura
re. Iși dud binețe, consultă lista impreună, 
dar degeaba. Pinâ cind. răsucind niște hir- 
tii, el ii spune ceva și discuția se înfiripă...

— Serios ? face ea. Nu glumești ?
— Ei, cum așa ? Crezi că-mi arde de 

glumă ? Am încercat eu. dar nu mergea. 
De-aia n-am venit nici să iau lucrurile, 
simțeam câ nu pot.

— Și de ce nu mi-ai spus ? N-aș mai fi 
cerut ni ’i cu poprirea, data trecută... Gata 
să ne facem de ris...

Au tăcut și s-au retras deoparte, lingă 
fereastră. Contemplam in continuare, de 
lingă ac-lași panou, forfota sălii. Uitasem 
de ei. Citeva minute mai tirziu, el se afla 
in căutarea unui stilou. Cind l-a înapoiat, 
era, vizibil, mai sigur pe sine decit înainte:

— Aveam proces, dar plecăm acasă. Am 
scris avocaților să prezinte instanței...

S-au scris intr-o dimineață in tribunal — 
cu același stilou cu care s-au așternut și 
rindurile de față — două hirtii, două con
firmări ale împăcării a doi soți care se 
aflaseră in pragul despărțeniei.

— Fără. viză de flotant în Timișoara ? 
Păi bine, nu știi că aici nu poți sta mai 
mult de 4 ore fără viză ? Ai incurcat-o ! 
Ia să faci bine să mă urmezi. Poftim, lată 
legitimația colea...

Și cu o mișcare bruscă, Petrovlci Con
stantin scotea din buzunar o țidulă îndoită 
și ținlnd, pentru mai multă siguranță, restul 
hirtiel acoperit cu palma, arăta țanțoș an
tetul tipărit. Iar antetul, nimic de zis, era 
al miliției, numai că țidula cu pricina nu 
era altceva decit o invitație prin care 
chiar dumnealui, Petrovici C., era poftit 
să se prezinte In ziua de... la camera nr... 
Aceasta, fiindcă avea el însuși de dat 
miliției anumite relații cu privire la niște 
mal vechi și cam necurate lucruri in care 
era amestecat.

N-o să vă vină să credeți, dar âsta-1 
adevărul : s-au găsit destule ființe naive 
care să-i dea crezare pretinsului milițian. 
Și ca atare, porneau să-1 însoțească la 
„sediu". Pe drum, Petrovici nu uita să-și 
dea importanță, salutindu-i ‘cit mai cere
monios pe milițienii ieșiți in cale, ba și pe 
unii civili... Chestie de tactică. Curios lu
cru. „contravenientele" — că Petrovici 
avea și cl slăbiciunile lui și amenda numai 
seiful slab — nu păreau să observe că dru
mul spre „sediu" se tot lungea, pină se 
Înfunda in cine știe ce maidan. Este drept 
că existau pe alocuri și ezitări. Dar atunci 
apărea la țanc Debrescu Eugen, care — 
după caz — era. fie „subordonatul șefu
lui", fie el însuși „contravenient", călăuzit

spre același „sediu", situație în care năpă
dea victima cu sfaturi :

— Taci din ( gură, că se supără șl mal 
rău. Și pe mine m-a prins pe picior greșit 
și mi-a luat buletinul, dar trag nădejde 
să-l imbunăm pe drum...

Ce mai urma, nu e greu de înțeles. Dc 
Îndată ce locul ales se dovedea pustiu, 
vic:ima era despovărată de ceas, inele și 
ce se mai găsea, fie chiar și ceva hajne. 
Și nu lipsea adeseori nici violul...

Ajunși in fața instanței, cei doi — Pe
trovici, de tel din Calafat, și Dobrescu, din 
Segarcea — indivizi certați cu munca și 
porniți hai-hui, se apără fără rușine toc
mai cu argurhentul „muncii" :

— Păi noi am venit să muncim, să ne 
angajăm. N-am prea găsit un loc conve
nabil, asta e...

— Sigur, sare și Dobrescu, așa e. Găsi
sem de lucru la „Fructus", dar...

...Cu ei nu știm ce s-a mai Intimplat, 
dar bănuim, fiindcă i-am lăsat în aștepta
rea pronunțării, tot acolo, in sala tribuna
lului, păziți de milițian — bineînțeles, de 
unul veritabil. în privința victimelor, ce-ar 
mai fi de spus, naivitatea o fi insemnind 
și ea ceva, dar nici așa...

„Lecția" 
meșterului 

cojocar
...Că Gheorghe Ferciof avea o meserie 

căutată nu mai încape nici un fel de vor
bă. Că a luat-o însă razna, ajunglnd pe că

rările infracțiunii, este iarăși cit se poate 
de limpede laptele sint fapte : ajungind să 
conducă o secție de cojocărie din Pincota 
— aparținînd de o cooperativă meșteșugă
rească din .Arad — Gheorghe Ferciof a fă
cut ce-a făcut și parcă secția cu pricina 
a încetat, pur și simplu, să mai existe Nu 
mai apăreau bundițele, frumoasele cojna-z 
ce cu înflorituri erau din ce în ce mal 
rare... Secția cu pricina abia-abia dacă-și 
mai justifica intr-o vreme existența, pro- 
ducind... pălării de paie. în rest, mai nimic. 
Să-și fi uitat Ferciof meseria de cojocar, 
să-i fi lipsit ceva ? Da de unde ! Meseriași 
erau, materie primă din belșug. Ce se in
tim plase totuși ?

...9 aprilie 1973. Tribunalul judrțean A- 
rad, secția penală. în dosarul 551 1973, se 
procedează la ascultarea Inculpatului. Ce 
are de spus el, Ferciof — fiindcă el este 
inculpatul — despre inactivitatea secției, 
resimțită serios în absența producției, des
pre lipsurile de materiale șl fonduri, ca și 
despre afacerile pe car? începuse să le 
facă „pe cont propriu" ? Ajunsese pină a- 
colo îneît avea „salariațll" săi personali...

— Onorată instanță, ar fi multe de spus. 
Nici eu nu-mi explic de unde provine ne
cazul ăsta cu alîta lipsă... Dar să știți că 
n-am vrut altceva decit să mal învăț ceva 
meseriș. pe cine era Interesat. De plâlit 
însă, le-am plătit corect, din banii mei și 
ai soției..

Apărare fără sorți d? izbindă ! Fiindcă 
Gheorghe Ferciof începuse să uite ce în
seamnă munca cinstită : înființase ad-hoc 
un f?l de atelier personal, cu angajați* 
proprii, care prelucrau de zor ...materialele 
unității. Firma ..Ferciof" n-a prosperat prea 
mult. S-a prăbușit odată cu Inițiatorul ei, 
ca orice încercare de trai pe seama muncii 
altora, ca orice încercare de a nesocoti 
principiile și normele noastre de viață. A- 
cum, meșterul cojocar o să albă și el parte 
de o lecție...

„Prindeți 
hoțul"...

In urma unui inventar efectuat la unita
tea nr. 32 aparținînd de O.C.L. Produse 
industriale Arad s-a constatat o substan
țială lipsă în gestiunea raionului de cos
metice. S-au pornit cercetările, dar vinovă
ția n-a putut fi individualizată asupra cui
va. Ca atare, paguba a fost imputată în 
bloc celor trei vînzătoare de la raionul res
pectiv. ,

— Nu este just I a ripostat profund In
dignată Emilia Floiica Onița, una din cele 
trei care urmau să acopere paguba. De ce 
să plătesc eu pentru alții ?! Să se facă 
cercetările cuvenite, să se găsească hoțul $1 
să fie tras la răspundere !

A depus chiar și o plîngere la miliție, 
cerînd energic să se facă lumină.

...Judecătoria Arad. Pe rcl, dosarul 1513/ 
1973, ale cărui piese au darul să lămureas
că cele întîmplate la unitatea nr. 82.

— Onorată instanță, nu zic, am luat, ln 
sfirșlt, recunosc, să tot fie vreo 15 000 
lei, dar nicidecum 18 000. Ca atare, de ce 
să suport eu 'totul ? Nu e just...

Cui credeți că aparțin aceste recunoaș
teri ? Exact aceleia care nu șovăise să se 
arate cit mal indignată de pagubă și stă
ruise. să se facă cercetări pină la descope
rirea vinovatului — Emilia, Florlca Onița I 
După cum se vede, s-a făcut lumină 1 -

Dinu POPESCU
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Din alte trei , ni se comunica

PÎNĂ LA 1 MAI SE VA ÎNCHEIA
ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI

AMBALAJUL
pe scara exigențelor 
comerțului modern

BRĂILA Cuvintul de ordine:

repede, dar
Tnslunințarea porumbului, culturi 

care ocupă 112 500 ha, decurge nor
mal. Fină in prezent au fost In- 
aâmințate 53 000 ha. multe unități a- 
Bricolc, printre care Traianu, Caza- 
su. Victoria, Șutești, Ciocile, Stân- 
cuța. Brăila. Gropcnl, au terminat 
sau sint intr-un stadiu avansat cu 
această lucrare. In ultimele 3 zile, 
viteza de lucru a fost In medie do 
6 000—7 000 ha pe zi — inferioară 
celei planificate cu aproape 1000 
ha. Va impieta acest fapt asupra 
insămințăru porumbului in timpul 
optim ? „Categoric nu — este de 
părere tov. Grigore Mocanu. direc
tor adjunct la direcția agricolă ju
dețeană. Avem semănători suficien
te, dar nu le putem folosi pe toate, 
deoarece circa 24 000 ha nu pot fi 
incă lucrate din cauza excesului de 
apă Totuși, mergind in acest ritm, 
insămințatul porumbului se va În
cheia pe data de 1 mai. Vor mai 
rămlne citeva mii de hectare care 
sint ocupate de ape, dar care, 
după desecare, vor fi și ele semă
nate".

Pe una din tarlalele cooperativei 
agricole din Gropenl intilnim o 
mare mobilizare de forțe : 14 trac
toare pregătesc terenul, iar 6 semă
nători SPC-fl insâmințează porum- 
buL La fața locului se află secre
tarul comitetului comunal de partid, 
tovarășul Lazăr Iftode, președintele 

Pe ogoarele cooperativei agricole de producție Dacia, Județul Ilfov, 
Ia Insămințarea porumbului

PE FIRUL RISIPEI 
la Uzina de fibre 

artificiale din Brăila ZI Șl noapte, trei schimburi de muncitori lucrează la desfundarea grătșirclor 
canalului tehnologic do la stația do epurare a uzinei de fibre artificiale. 
Plata acestei operațiuni se adaugă la valoarea mult mal mare a risipei di

recte, despre care so vorbește în articol

foarte bine!
cooperativei — tovarășul Radu Po- 
poacă și jefui fermei, tovarășul Ion 
Bogoi.

Terenul e bine pregătit șl nive
lat ca In palmă. Directorul adjunct 
al direcției agricole, care era de 
față, dezvelește o brazdă pe o lun
gime de 1 m de pe o parcelă ală
turată, insămințată cu 4 zile in 
urmă. Grăunțele apar la distante 
regulate ; toate au încolțit viguros, 
puternic. O dovadă că indicii de ca
litate, Înscriși de altfel In foile d« 
lucru, au fost respectați de meca
nizatori. Aceleași aspecte le consta
tăm șl la cooperativa agri
colă „V. I. Lenin“ din comu
na Viziru. In ci mp îl găsim 
pe ing, șef Vasile Olteanu, care 
ne informează : „Președintele coo
perativei se află la semănatul po
rumbului. Eu supraveghez aici cum 
se execută erbicldarea pe terenu
rile unde punem soia. Este o lu
crare delicată, care cere multă a- 
tenție".

Nu putem Încheia fără a aminti 
de unele greutăți la care au de fă
cut fa|fi cooperatorii din unele zone 
ale județului. Este vorba de nea
junsurile create de excesul de apă. 
Din această cauză, cooperativele a- 
grioole din raza consiliilor intercoc- 
peratiste Măxineni, Făurei și Ro
manii mai au de insămințat peste 
24 000 ha, care, momentan, nu pot 

fl lucrate. Direcția agricolă — 
ne Informa tov.arășul Grigore Mo
canu — a luat măsuri âa imediat 
ce se creează front de lucru. In spri
jinul unităților agricole din acesta 
zone să fie dirijate de la unitățile 
care au terminat Insămințările im
portante forțe mecanice. în paralel, 
la cooperativele agricole afectate 
de excesul dc apă — Ianca, Latlnu, 
Romanii și altele — cooperatorii 
desfășoară acțiuni ample de deseca
re și pregătire a terenurilor. So 
sapă șanțuri, canale, rigole șl au 
fost puse in funcțiune zeci de mo- 
topompe.

O Întrebare adresată întreprinde

0 viteza care arata

rezervele de sporire a vitezei
Cooperativele agricole din județul 

Bacău au de însămînțat cu porumb 
o suprafața de 47 700 ha. „Pînă azi, 
20 aprilie, ne-a spus ing. Dumitru 
Găină, directorul direcției agricole, 
au fost insămînțate 10 100 ha. In 
ultimele 3 zile, viteza de lucru pla
nificată a fost depășită șl există 
condiții ca să ajungă la 3 500 ha 
față de 2 850 ha cit prevede planul. 
Vrem să încheiem această lucrare 
pînă la 29 aprilie". Dintre măsurilo 
menite să asigure grăbirea lucră
rilor amintim : mașinile și tractoa
rele din zona de deal — Secuenl, 
Traian — au fost trimise să ajute 
cooperativele agricole de pe Valea 
Șiretului — Săucești, Fllipești, O- 
nișcanl, care au avut terenuri cu 
exces de umiditate. Cele 260 de se
mănători au fost dotate cu dispozi
tive pentru împrăștlerea îngrășă
mintelor chimice. în zona de deal 
au fost mobilizate toate atelajele 
cooperativelor agricole la executa
rea arăturilor.

La cooperativa agricolă din Li
vezi, noaptea se pregătește terenul, 
Iar ziua se seamănă. Ritmul în 
care se lucrează aici asigură ter

^MURE 40 minate cîștigate

ziktic la fiecare tractor
Pină vineri, In cooperativele a- 

gricole din județul Mureș se insă- 
mințaseră numai 1 la Sută din su
prafețele prevăzuta, iar In între

rii de valorificare a cerealelor șl 
producerea nutrețurilor combinate 
din județul Timiș : de ce nu au fost 
trimise unităților agricole din Jude
țul Brăila semințele parentale d« 
la hibridul simplu 400 pentru înfi
ințarea a 600 ha loturi- de hibrida
re ? Unitățile agricole aveau plani
ficat să-șl asigure din producțlo 
proprie sămlnță pentru acest hi
brid deosebit de valoros în condiții 
de Irigare pentru 50 000 ha care se 
vor cultiva anul viitor. De unde va 
fi procurată această sămînță ?

Aure! P5PADIUC 

minarea semănatului ptnă la 28 a- 
prllie. Munca este bine organizată 
șl la cooperativele agricole din Ră- 
căciunl, Găineana, Letca Veche, 
Bucium, Stănișești, unde în ultimele 
zile au fost semănate cu porumb 
cite 200—300 de hectare.

Sint Insă și unități în care semă
natul porumbului sa desfășoară în- 
tr-un ritm lent. Principala cauză o 
constituie folosirea necorespunză
toare a mașinilor șl tractoarelor. 
La cooperativa agricolă din comu
na Nlcolae Bălcescu, trei tractoare 
și o semănătoare staționau la se
diul secției de mecanizare ; la Or- 
benl, din cele 4 semănători, una 
n-a funcționat deloc In această 
primăvară fiind defectă. La Cleja, 
8emănătorile merg cu viteză redu- 
Bă pentru că nu există teren pregă
tit. Un fapt puțin obișnuit acum în 
plină campanie : pe un traseu de 
circa 40 kilometri am Intilnit, fără 
exagerare, mai mult de 30 de trac
toare staționind sau umblind fără 
rost pe drumuri.

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii*

prinderile agricole de stat — 4 la 
sută. Chiar și in această situație 
•— după cum se afirmă la direcția- 
agricolă județeană — există posibi

litatea ca In cooperativele agricole 
Insămințarea porumbului pe cele 
peste 50 000 hectare ‘planifi
cate să se încheie pină la 1 mal. 
Ce garanții există ? Stațiunile pen
tru mecanizare dispun de peste 330 
semănători SPC-6, din care 300 sint 
adaptate pentru a administra con
comitent îngrășămlntele chimice. 
La acestea se adaugă un mare 
număr de semănători 2 SPC
2 verificate si puse in stare do 
funcționare. In scopul urgentării 
lucrărilor șl măririi productivității 
tractoarelor se face întreținerea 
noaptea sau sîmbătă seara pentru 
ca tractoriștii să lucreze la discuit 
In schimburi prelungite, economi- 
sindu-se astfel cite 40 minute zil
nic pe flecare tractor. La un număr 
mare de secții ale S,M.A. mecanicii 
de întreținere s-au angajat să lucre
ze In schimburile II. încă un fapt 
care demonstrează posibilitatea 
grăbirii semănatului : potrivit ul
timei situații, arăturile de primă
vară au fost executate pe întreaga 
suprafață. De altfel, in cursul zilei 
de slmbătă s-a realizat o viteză do
3 000 ha la semănat.

Numeroase exemple demonstrează 
că printr-o temeinică organizare a 
muncii insămințarea porumbului 
poate fl grăbită, respectindu-se 
totodată normele de calitate. La 
cooperativa agricolă Călușerl, pre
ședintele, tovarășul Vasile Lorincz, 
împreună cu inginerul șef A- 
lcxandru Ciorba se deplasează 
zilnic pe teren în vederea depistă
rii terenurilor bune pentru semă
nat, urmăresc calitatea lucrărilor. 
Terenurile arate au fost discuite 
de două ori, iar prin aplicarea con
comitentă a Îngrășămintelor chi
mice în zona de dezvoltare a ră
dăcinilor se prevede o creștere 
a producției cu cite 500 kg la hec
tar. In această unitate, însămința- 
tul porumbului se va încheia dumi
nică. Cu aceeași Intensitate se lu
crează și in cooperativele agricole 
de la Moșuni, Glodeni, Sardu Ni- 
rajulul. Livezeni, Păsăreni și altele. 
La cooperativa agricolă din Pogă- 
ceaua, cunoscută pentru rezultatele 
frumoase la cultura porumbului, 
pentru a se cîștiga- un avans la 
pregătirea terenului se lucrează cu 
6 discuri și un combinator. Cu cele 
3 semănători se asigură un ritm 
zilnic la semănat de 45 hectare, a- 
plicindu-se în sol, odată cu să- 
mința, cite 150 kg azotat de amo
niu la hectar.

LORAND Dealt! 
corespondentul „Scînteii'

J

în preajma manifestărilor de la București, sub egida Federației 
un intorviu cu Ing. Virgil ACTARIAN, 

do organizare.
europene do ambalare, 
președintele comitetului

— Pentru început, v-am ruga 
să prezentați cititorilor scopul și 
mijloacele de lucru ale Federa
ției europene de ambalare.

— Trebuie spus, din capul locului, 
că Federația europeană de ambalare 
este o organizație noguvemamen- 
tală, al cărei scop 11 constituie faci- 
litaroa schimbului de Informații șl 
experiență intre instituțiile din țările 
europene care se ocupă de proble
mele ambalajelor, sprijinirea pro
movării noutăților tehnice și econo
mice In domeniul ambalării produse
lor. A luat ființă în anul 1953 și arc 
in prezent 20 de membri — Instituții 
și organizații de specialitate — re- 
prezentind Austria, Belgia, Ceho
slovacia, Danemarca, Elveția, Fin
landa, Franța, R.F. Germania. Italia, 
Irlanda, Iugoslavia, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portu
galia, Spania, Suedia, Ungaria, pre
cum șl țara noastră. în anul 1969, 
Federația europeană de ambalare a 
Inițiat constituirea Organizației mon
diale do ambalare, a cărei membră 
a devenit, alături de celelalte fede
rații continentale existente în pre
zent în Asia, In America de Nord și 
America de Sud. In structura sa or
ganizatorică, Federația europeană de 
ambalare are ca organ executiv A- 
dunarea generală a membrilor cu 
drept de vot, care lucrează în se
siuni anuale. Intre sesiuni, este con
dusă de un consiliu administrativ și 
de președintele federației. Progra
mul de activitate stabilit se Înfăp
tuiește prin comitete de lucru, în
drumate de membrii consiliului, In 
conlucrare directă cu instituțiile 
membre.

— Cum apreclațl rezultatele 
activității federației ?

— Ca deosebit de utile. Astfel, s-a 
reușit elaborarea unul sistem mo
dul pentru ambalaje, corelat cu di
mensiunile standardizate ale paletei 
caro se utilizează in Europa. Sint 
astfel facilitate ambalarea și trans
portul mărfurilor care circulă In 
traficul european. Totodată, s-a ob
ținut de la Organizația internațio
nală de standardizare (I.S.O.) menți
nerea paletei europene, ca paletă cu 
circulație în regim internațional. O 
seamă de realizări importante s-au 
obținut în domeniul documentării in 
problemele de ambalare. De pildă, 
s-a organizat un flux informațional 
statistic în legătură cu tot ce se pu
blică în țările membre referitor la 
problema ambalajelor. S-au stabi
lit un regim de Informare reciprocă 
intre membrii federației — inclu
siv facilitarea unor vizite de stu
dii — precum șl un sistem de 
schimb de documentații și asistență 
tehnică. Totodată, s-au elaborat un 
program de învățămînt și un curs 
pentru pregătirea și specializarea ca
drelor în domeniul ambalării.

— Care este obiectul mani
festărilor ce vor avea loc la 
București ?

— Este vorba mal Intîi de Adu
narea generală anuală a Federației 
europene de ambalare. Cu această 
ocazie se vor lua hotărîri importan
te privind extinderea și perfecțio
narea activității federației, primi
rea dc noi membri, precum și ale
gerea noului președinte pentru o pe
rioadă do trei ani și a unor mem
bri în consiliul administrativ. Con
comitent, vor avea loc ședințele a 
patru comitete de lucru șl a consi

liului administrativ. Tot la București 
este prevăzută, pentru această pe
rioadă, solemnitatea decernării pre
miilor concursului european dc am- 
balajo „EUROSTAR" ce so organi
zează din 1958 in flecare an, cu 
scopul de a stimula activitatea crea
toare a producătorilor de ambalaje 
din țările membre. Pentru con
cursul din acest an. juriului interna
țional l-au fost prezentate 60 de 
ambalaje din 13 țări, din care aXi 
fost premiate 16 ambalaje din 7 țări, 
iar 18 ambalaje din 9 țări vor primi 
certificate de merit. Se va organiza 
și o expoziție cu ambalajele pre
miate, bun prilej pentru un schimb 
concret de opinii și de exoeriențâ 
practică Intre producători. Noi nu 
am participat la acest concurs, dar o 
vom face la ediția următoare. In n- 
cest scop se va iniția incă In acest 
an un concurs național de ambalaje. 
In zilele de 28 și 29 aprilie se va 
desfășura și un simpozion Interna
țional de ambalaje și ambalare cu 
tema „Raționalizarea consumului de 
ambalaje și materiale pentru am
balare", organizat de Ministerul A- 
provizionării Tehnlco-Matcriate și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, în colaborare cu alte mi
ni ■'tere șl organe centrale interesate.

— Prin ce se distinge partici
parea românească la acest sim
pozion ?

— La simpozion se vor susține 
circa 42 de comunicări șl referate 
de către specialiști din țară și din 
străinătate, care, așa cum anunță și 
tematica, vor trata probleme de 
mare actualitate in domeniul pro
ducției șl folosirii ambalajelor. în
tre problemele mal Importante, In 
legătură cu care specialiștii noștri 
vor prezenta rezultatele cercetărilor 
și experienței practice, sint de re
ținut : dezvoltarea producției de 
ambalaje In industria de prelucrare 
a maselor plastice ; utilizarea calcu
latorului electronic In asigurarea cu 
ambalaje, In transportul și depozi
tarea mărfurilor în economia națio
nală ; coordonatele strategice și tac
tice actuale șl de perspectivă ale 
tehnicii și economiei ambalajelor in 
România ; importanța creșterii pon
derii produselor preambalate In so
cietatea modernă. Consider că sim
pozionul va ocaziona o Interesantă 
dezbatere, un util schimb de expe
riență in domeniul optimizării con
sumurilor. de ambalaje șl materiale 
de ambalare. De altfel, intenționăm 
ca teKtele> . comunicărilor tehnico- 
șt(lnțîfte£jrfVe v3r',rfl prezentate1 ‘lâ 
simpozion, să fie reunite intr-un 
volum, care are încă de pe acum nu
meroși solicitanți. Interesul de care 
se bucură acest simpozion, la care 
și-au anunțat participarea peste 400 
de persoane, ne Îndreptățește să-1 
caracterizăm ca adevărat forum re
prezentativ al specialiștilor europeni 
In domeniul ambalajelor.

^Găzduirea la București a mani
festărilor la care ne-am referit se 
Înscrie In politica consecventă a 
țării, noastre de promovare largă a 
cooperării tehnice și științifice in
ternaționale. Am convingerea că 
schimbul de idei care va avea loc 
între specialiștii In domeniul amba
lajelor va facilita amplificarea efor
turilor pentru găsirea celor mal 
bune soluții de sporire calitativă șl 
promovare funcțională a ambalaje
lor.

Convorbire realizata de 
Corueîiu CARLAN

Vă rugăm să priviți cu 
atenție fotografiile alătu
rate. La prima vedere 
este destul de greu sâ-și 
dea cineva seama despre 
ce este vorba. Vom în
cerca să dăm citeva ex
plicații.

In fotografia nr. 1 ee 
vede un element al sta
ției de epurare a Uzinei 
de fibre artificiale din 
Brăila și niște grămezi de 
deșeuri in jur. Ce se în- 
timplă acolo ? Din prici
na unor defecțiuni ale 
procesului tehnologic din 
uzină, în stație ajung ape 
cu o încărcătură ■ mult 
mai mare de deșeuri de
ci t cea normală. Zi și 
noapte, în trei schimburi, 
operatorii stației lucrează 
la desfundarea grătarelor 
și scot de acolo impor
tante cantități de deșeuri 
sub formă de fibre celu
lozice. S-ar putea spune 
că scot bani... din canal.

Deșeurile scoase de aici 
sint încărcate zilnic pe 
autocamioane sau bascu
lante și transportate la 
groapa de gunoi a orașu
lui. Despre ce cantități e 
vorba ? După unii cinci 
tone, după alții chiar de 
zece, in fiecare 24 ore. 
Aceste deșeuri reprezintă 
Insă o cantitate foarte 
mică in raport cu totalul 
deșeurilor de fibre celu
lozice aruncate de uzină.

In fotografia nr. 2 vă 
prezentăm un aspect de 
Îs rampa de gunoi a ora
șului Brăila situată nu 
departe de localitatea 
Siliștea-Muchea. Ceea ce 
se vede sint grămezi de 
fibre celulozice și deșeuri 
de fire-cord. ajunse in 
faza finală de prelucrare, 
dar care n-au ieșit pe 
poarta uzinei ca produce 
finite ale unității din 
Brăila, ca materie primă 
pentru alte zeci de fabrici 
din țară, d au ajuns și 
ele direct la gunoi.

— In medie sint aduse 
xilnlc zece autobasculan
te _ ne spune Mitică Ar

gh Ir, responsabilul ram
pei ; deseori au fost și 
mai multe.

în dimineața în care ne 
aflam la această rampă 
am asistat la deșertarea 
a trei autobasculante de 
cite cinci tone, incărcate 
cu asemenea deșeuri. U- 
nele erau mal umede, al
tele mai uscate. Pornind 
de la presupunerea că și 
aceste vehicule trebuie 

P.U.M. — o abreviere mobiliza

toare a programului de ini atu rar o 

a risipei, dar in patru ani au rea

lizat jumătate din ceea ce iși pro

puseseră să realizeze in doi

folosite, cit de cit rațio
nal, să admitem că ele 
au fost incărcate numai 
la jumătate din capaci
tatea lor cu fibre celulo
zice șl tot ajungem La un 
total de mai multe mtl 
de tone anual. Mintea 
refuză să conceapă că a- 
semenea valori (benefi
ciarii plătesc tona de Ce
lofibră in funcție de cali
tate intre 10 000 și 17 000 
lei) pot fi aruncate cu 
Inimă ușoară la gunoi.

Ceea ce nu face uzina, 
Încearcă la scară redusă 
persoanele mai întreprin
zătoare. In fotografie se 
văd citeva femei. „Sin- 
tem din Serdaru, ne-a 
spus una din ele. Azi
firele sint cam ume
de ți incilcite. Mai
greu de ales. Pe cele
bune le spăl, le vopsesc
uneori, sau le amestec cu 

alte fire și fac lucruri 
frumoase, țesute, tricota
te, croșetate". Faima ma
teriei prime gratuite de 
La halda brăileană a a- 
juns departe : „Sint din 
Hălâucești, Moldova — ne 
spune altă femeie. Unul 
de pe aici venea la noi și 
vindea firele cu douăzeci 
și cinci — treizeci de lel 
kilogramul. Am aflat de 

unde le la șl am venit 
și eu".

— Ceea ce Iau oamenii 
de aici, ne spune Mitică 
Arghir, este numai o fă- 
rimâ din ce se aruncă ; 
cea mai mare parte e 
călcată și nivelată ime
diat de buldozer. Cit pot 
opresc oamenii să la de- 
șeurile. Să nu se otră
vească cu chimicalele cu 
care sint îmbibate. Dar 
să vedeți, cind timpul se 
încălzește, șl cei din 
Chiscani și de la noi spa
lă sculurile și le întind 
la uscat !... Dacă tot se 
aruncă firele și atila 
lume le caută am luat și 
eu. Soția le-a țesut la 
război și a scos din ele 
preșuri și cuverturi de 
toată frumusețea...

Un inginer ne spune că 
apălată și supusă unei 
prelucrări sumare, din a

ceastă celofibră aruncată 
6e poate obține o vată 
foarte bună.

— Antecedentele risipei 
datează din Iulie 1964, ne 
relatează inspectorul ge
neral șef adjunct din Mi
nisterul Muncii, ing. Vic
tor Gorcea. Atunci au 
început probele tehnice 
cu două mașini de filat 
celofibră, dar fără să se 
respecte condițiile de mi
croclimat, de ventilație, 
de tehnologie... De atunci 
și pină astăzi s-au adop
tat nenumărate planuri 
de măsuri. Dar in timp 
ce capacitățile de produc
ție s-au extins, flecare 
dintre planurile «tabilite 
au fost realizate num<d 
parțial...

— S-au tăcut vizite 
pentru schimb de expe
riență in străinătate — 
ne spune Ing. Pomplliu 
Ioanițoaia, șeful Inspec
toratului județean de pro
tecția muncii Brăila — 
dar nici pină azi nu s-au 
obținut realizări compa
rabile cu ale altora...

De ce oare realizarea 
firelor de viscoză conti
nuă să fie grevată la 
Brăila de tot felul de 
tare ? O producem și in 
alte uzine mai vechi din 
țară fără asemenea pier
deri.

— Tehnologia celofibrei, 
deși cunoscută de decenii 
— ne explică inginera 
chimistă Marla Șercani, 
care pină nu de mult a 
lucrat la această uzină — 
esle foarte pretențioasă 
și trebuie respectată în
tocmai. Ori la Chiscani 
există frecvente întreru
peri In procesul de pro
ducție, modificări de rețe
tă chimică (nu întotdeau
na justificate), încălcări 
ale condițiilor de micro
climat. ale parametrilor 
de presiune, temperatură, 
viteză de filare, deficiențe 
de exploatare șl In spe
cial de întreținere a uti
lajelor, lipsuri de aprovi-

Femel venite din Moldova la locul de „depozitare" a deșeurilor de fire-cord și fibre celulozice — rampa dc gunoi 
ae lingă Siliștea-Muchea (fotografia din stingă). De data aceasta, reporterul s-a întors de pe teren nu numai cu 
bloc-uotcsul plin de însemnări, ci și cu un săculeț cu mostrele risipei luate de la același „depozit" (fotografia 

din dreapta)

rionare tehnlco-materială. 
Nivelul scăzut de califi
care a personalului de ex
ploatare, indisciplina la 
locurile de muncă și ma
rea fluctuație, datorate in 
special neasigurării con
dițiilor normale de lucru, 
sint alți factori care pro
voacă apariția in masă a 
deșeurilor și influențează 
calitatea producției.

Se întreprinde ceva efi
cient la această unitate 
pentru a curma o dată 
pentru totdeauna hemora
gia de valori ?

Avem in față un exem
plar din lucrarea privind 
realizarea indicatorilor e- 
conomico-financiari la U- 
zlna de fibre artificiale- 
Brălla pe anii 1970—1972, 
însoțită de proiectul unui 
pian de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității 
de producție, economice 
și financiare. Lucrarea, 
un tom de circa 400 de 
pagini, oferă multiple a- 
mănunte tehnice care sus
țin afirmațiile de mai sus. 
Trezește insă nedumerire 

faptul că problema pier
derilor nu este atacată 
frontal, ea apare escamo
tată in dosul unor nerea- 
lizări oarecare. Or, era fi
resc să se pornească de la 
situația existentă, să se 
arate că atita și atita ma
terie primă a intrat in 
procesul de producție, cu
tare cantitate de producție 
finită trebuia obținută, 
dar s-a realizat mult mal 
puțin și să se dezbată 
cauzele in ordinea impor
tanței. Aflăm că se preve
de „recuperarea a circa 
1 000 tonc/anual deșeuri 
de celofibră pentru reali
zarea capacității proiecta
te". Deci, indirect, se re
cunoaște existenta unei 
risipe recuperabile. Dar 
de ce numai 1 000 tone ? 
Cu oricită zgircenie s-ar 
face estimațiile la halda 
de gunoi a orașului, ceea 
ce se aruncă depășește de 
multe ori această cantita
te, iar coroborarea unor 
date ale lucrării amintite 
(pag. 7 și anexa din pag. 
138) conduc la aceleași 

concluzii șl susțin apre
cierile noastre.

Punctele din proiect 
care se ocupă de mărirea 
gradului de siguranță în 
realizarea planului de 
producție la celofibră, și 
de asigurarea necesarului 
de apă industrială pe timp 
de vară, sint condiționate 
de-abia de aci înainte de 
atîtca studii și avize, in
cit există toate motivele 
de serioasă îndoială că 
problemele ridicate vor fl 
operativ rezolvate. Cu atit 
mai mult, cu cit există o 
lungă șl tristă experiență 
in legătură cu aplicarea 
măsurilor propuse. Astfel, 
in 1968 — ne-a informat 
ing. Nicolae Zamfir din 
Ministerul Muncii — a 
mai fost adoptat un docu
ment caro preconiza solu
ționarea tuturor proble
melor Întreprinderii in 
decurs de aproximativ un 
an și jumătate — doi ani. 
Se numea P.U.M. — pla
nte unic de măsuri. Cu 
toată abrevierea lui mobi
lizatoare, P.U.M.-ul n-a 

fost realizat declt In pro
porție de circa cincizeci 
la sută șl asta în aproape 
patru ani. Urmarea : o 
uzură accelerată, datorită 
mediului agresiv a multor 
instalații, dotări și con
strucții ale întreprinderii, 
perpetuarea unor defi
ciente.

Privită prin prisma pro
iectului de plan de măsuri, 
răspunsul la întrebarea 
dacă se întreprinde ceva 
eficient pentru înlăturarea 
risipei de valori la Uzina 
de fibre ârtifJciale-Brăila 
este denarte de a fi afir
mativ. Și, fiindcă Intîrzie- 
rile în' luarea unor mă
suri eficiente, dincolo de 
pagubele materi^’e pro
voacă șl alte daune — 
despre ele intr-un articol 
viitor — apreciem nece
sitatea unei intervenții 
multilaterale pe plan local 
șl central pentru a se în
chide o dată pentru tot
deauna „dosarul risipei** 
de la Chiscani.

AI. PLAIEȘU

Noi tipuri de mașini 
și utilaje la 

„Metalotehnica“ 
din Tg. Mureș

TG. MUREȘ (Corespondentul 
„Scinteiâ"), — în ultimii ani, 
„Metalotehnica" din Tg. Mu
reș â-a făcut tot mai cu
noscută și apreciată nu numai 
în țară, ci și peste hotare. Nu
meroase mașini textile de tri
cotat ale acestei întreprinderi 
funcționează in diferite țări din 
Europa și Asia. Acum, în între
prindere se pregătesc noi tipuri 
de mașini și utilaje, Intre care 
mașini de tricotat circulare, de 
tricotat băști și mașini de cusut 
speciale, care vor fi prezentate 
la tîrgurile internaționale de la 
Beirut, Budapesta, Ciudad de 
Mexico. în același timp, altor 
tipuri de mașini, cum ar fi cea 
de cusut-surfilat și de tricotat 
circulară „Harghita", li s-au a- 
dus unele îmbunătățiri tehnice 
și constructive vizind ridicarea 
randamentului și reducerea 
greutății acestora.

Pentru a face față cerințelor 
tot mai mari ale beneficiarilor 
săi dm țară și do peste hotare, 
colectivul întreprinderii „Meta
lotehnica" este preocupat de 
dezvoltarea capacităților de pro
ducție". Se află in plină construc
ție noua turnătorie de precizie. 
Este do menționat că documen
tația tehnică a utilajelor de aici 
a fost elaborată de către spe
cialiștii întrenrinderii. în ace
lași timp, colectivul tehnic s-a 
angaiat să execute prin auto- 
dotare instalațiile necesare. Din
tre acestea s-au executat pre
sa automată de modele ușor 
fuzibile, banda rulantă de trans
port intern și o instalație d® 
amestec.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSARII REVOLUȚIE!

DE IA M
Corespondenții „Scinteii" transmit

Vroncea. «»»•*• roc^ni. 
Adjud, Panciu, tn comunele Du- 
mitrești. Soveja, Birsești, Paltin, 
Suraia șl altele din județul Vran- 
cea, în întreprinderi, la casele de 
rulturft *1 căminele culturale au 
avut loc numeroase manifestări 
dedicate împlinirii a 125 de ani 
de la revoluția de la 1848. La că
minele culturale au fost prezentat® 
expuneri pe tema : „Anul revolu
ționar 1848 In Țările Române", ur
mate de filme documentare. In ca
drul Muzeului de istoric din Foc
șani s-a deschis o expoziție care 
reflectă însemnătatea revoluției de 
la 1848, caracterul său unitar. La 
Fabrica de confecții din Focșani a 
avut loc un simpozion pe tema 
„Comuniștii — păstrători ai tradi
țiilor de luotă pentru libertatea și 
independența poporului român". La 
biblioteca municipală, precum și la 
bibliotecile comunale d;n Movilita, 
Străoane, Timboiești. Măicănești au 
fost organizata recitaluri da poezie 
patriotică.

lilnlc vizite ale unor colective de 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile g&lățene, care 
țin să cunoască îndeaproape docu
mente semnificative, relatări vii, 
competente, cu privire Ia desfășu
rarea activității revoluționare care 
a cuprins acum 125 de ani. alături 
de întreaga țară, și județul Galați.

Cluj. Casa municipală de 
cultură din Cluj a avut loc o sea
ră omagială in cadru] căreia lec
torul universitar Eugen Cucorzan a 
vorbit despre semnificațiile politice 
ale anului revoluționar 1848. La 
Casa de cultură „Iris" a avut loc 
montajul literar-muzical „Anul 
1848 — Început de epocă nouă", 
iar la cluburile muncitorești a fost 
prezentată expunerea „Personali
tăți ale revoluției de la 1848 din 
Țările Române".

lalOrtilțO. In Mezămlntele de 
cultură din județul Ialomița conti
nuă seria manifestărilor consacrate 
anului 1848. La căminele culturale 
din comunele Bucu, Săveni, M. Ko- 
gălniceanu, Borcea, Ștefan cel 
Mare, lectori ai comitetului jude
țean de partid au prezentat expu
nerea cu *---- *■----
Iuționară 
evocări, 
expoziții 
facsimile_ _____________ ____
La bibliotecile din Fetești si Călă
rași a avut loc simpozionul inti
tulat : „Poporul nostru cinstește 
eroii luptei pentru libertate națio
nală și socială", iar in comunele 
Ciocănești. Sf. Gheorghe, Vlad Țe- 
peș și Lehliu-gară ieri de poezie 
patriotică.

BUZUU. numeroase locali
tăți ale județului Buzău au avut 
loc manifestări cultural-artistice 
consacrate celei de-a 125-a aniver
sări a revoluției burghezo-demo
cratice din anul 1848. Muncitorilor 
ceferiști de la Depoul Buzău le-a 
fost prezentat referatul : „184ÎJ —
anul revoluțiilor democratice", 
care a relevat printre altele parti
ciparea intelectualilor progresiști 
buzoieni la acțiunile revoluționare, 
în comuna Amaru, peste 300 de 
locuitori au participat la montajul 
literar-muzical susținut de elevi și 
cadre didactice. Pentru cetățenii 
din comuna Glodeanu Sărat, in
telectualii satului au pregătit me
dalionul literar „Nicolae Bălcescu 

tribunul revoluției de la 1848". 
Căminul cultural din satul Clon- 
diru a găzduit o seară de poezia 
intitulată : „Deșteptarea Româ
niei". Cu prilejul Încheierii festive 
a „Lunii culturii buzoiene", ediția 
1973, la Buzău a fost prezentat un 
bogat 
nulul 
și-au 
tis tic 
gheta ...
Dinu Stelian.

tema „Semnificația revo- 
a anului 1848“, urmată de 
montaje literare, recitări, 
de carte. fotografii și 
după documente vechi.

program artistic inchinat a- 
revoluționar 1848, la care 

dat concursul ansamblul ar- 
„Doina“ al Armatei sub ba- 
artistului poporului, general

Goltlți. ca<^ru^ cursului de 
istorie al Universității 
marxism-leninlsm din

serale 
Galați

de 
___________ a 
avut loc o emoționantă evocare a 
revoluției burghezo-democratice de 
la 1848. Profesori și muzeografi au 
vorbit studenților despre semnifi
cațiile politice și sociale ale revo
luției. De asemenea, in cadrul sec
ției de istorie modernă și contem
porană a Muzeului de istorie 
Galați continuă să se desfășoare

f

MurGȘ. Cercetătorii Arhivelor 
statului din Tg. Mureș au desco
perit și pus in valoare o serie de 
documente de mare interes științi
fic legate de revoluția de la 1848. 
Intre acestea se numără un nou 
exemplar al proclamației lui Si- 
mion Bârnuțiu, care a fost desco
perit intre actele „corp delict" se
chestrate ■ de către autoritățile 
postrevoluționare. în aceleași fon
duri a intrat nu dc mult și un 
exemplar original al Proclamației 
de la Islaz, ajuns in Transilvania 
prin intermediul revoluționarilor 
pașoptiști munteni, precum și do
cumente privind afirmarea deslu
șită a tendințelor maselor de iobagi 
întorși de Ia Adunarea națională 
din 3—15 mai de la Blaj, de „a se 
uni cu țara".

A Tod. ^ntr"° veche clădire din 
Șiria, menționată în documentele 
de la 1843, s-a deschis expoziția do
cumentară „125 de ani de la re
voluția burghezo-democratică din 
Țările Române". Documente origi
nale si fotocopii, acte oficiale, pu
blicații periodice și alte scrieri ale 
vremii evocă momente emoționante 
ale revoluției, evenimente politice 
și sociale legate de activitatea u- 
nor tribuni din comitatele Aradu
lui si Zărandului. mișcările țără
nești din această parte a Transilva
niei si alte acțiuni cu caracter re
voluționar.

NSCimt. Molestări omagiale 
dedicate anului revoluționar 1848 
au avut loc in numeroase localități 
din județul Neamț. Astfel, la Gi- 
rov a avut loc vernisajul unel .ex-. 
poziții de. pictură și grafică. Iar în 
comunele Secuieni și Butnăreștf 
s-au organizat simpozioane cu tema 
„Revoluția burghezo-democratică 
din 1848 — moment remarcabil în 
lupta poporului român pentru li
bertate socială și națională".

VÎICGCl ^'n simpozion consa
crat aceleiași aniversări a avut 
loc și la Unitatea de exploatare si 
industrializare a lemnului din Bă- 
beni.

In următoarele zile va avea loc 
la Muzeul memoria] Nicolae Băl- 
cescu un colocviu national cu tema 
..Românii in revoluția de la 1848 
in Europa", precum și o reuniune 
a membrilor societății „Prietenii 
muzeului Nicolae Bălcescu" din co
muna de obirșie a familiei marelui 
revoluționar. Aniversării evenimen
telor de acum 125 de ani îi va fi 
consacrată și o expoziție itinerantă 
„Nicolae Bălcescu".

Bogată și inlerebantâ 
pină Intr-atil incit la apa
riție a actualizat probleme 
do ordinul autenticității 
scrisului artistic, litera
tura Rezistenței cuprinde 
numeroase pagini de me
morialistică — unele apar- 
ținind chiar unor mart 
scriitori care s-au dove
dit a fi și mari patrioți. 
De asemeni, numeroase 
sint schițele și nuvelele, 
romanele și piesele de tea
tru. inspirate de experien
ța istorică a Rezistenței ort 
de stările sufletești par
ticulare, de situațiile con
crete prin care au tre
cut combatanții clin țările 
cotropite de fascism.

„Cei șase", piesă a unei 
situații-limită, considerată 
do unii ca o expresie dra
matică a unei „aventuri 
Imposibile", are la bază un 
fapt real. Semnificația a- 
boi dării lui ? „Am vrut să 
amintim că undo valori 
sint absolut necesare esen
ței națiunii 
demnitatea, 
prieteniei, 
al datoriei 
— mărturisea Robert Hos
sein, cunoscut actor și rea
lizator de filme francez.

Pretextul piesei il consti
tuie procesul unui locote
nent nazist — in fața unui 
tribunal american cu 
diul in Germania, 
după _ 1____
de-al doilea război 
dial. ’ _1, _____
de crimă de război, este pe 
punctul de a fi condamnat 
la inchisoare pe viață pen
tru împușcarea unui grup 
dc combatanți francezi. 
Aflăm insă că aceasta este 
cea de-a doua chemare in 
instanță a locotenentului 
Gruber. „Ai săi" l-au ju
decat la rindul lor și l-au 
condamnat la 15 ani tem
niță grea pentru că. „abu- 
zind de putere", omorise 
cu unul mai mult decit i 
se ordonase. Gruber iși 
depășise prerogativele lu

de fapt atitudine im- 
unui (pentru el) 

prin 
determina

și omului : 
sentimentul 

al abnegației, 
șl al onoarei"

terminarea

Locotenentul.
mon- 

acuzat

înd 
potriva . ___
colaboraționist care, 
delațiunea sa, ' :___
se uciderea a cinci maqui- 
sarzi.

Dar atit nemții, cit și ofi
țerul lor se înșelaseră. „Al 
șaselea" (sau mai degra
bă cel dinții) era de fapt 
o mare victimă, un mare 
patriot, conducător impor
tant al Rezistenței. „Tră
darea" — prețul continuă
rii luptei — se făcuse cu 
asentimentul tuturor.

Esențială în „Cei șase" 
este insă nu miza vag 
polițistă, cît strădania au
torilor de a surprinde 
psihologiile unei situații 
limită (tentativă în care 
nu-și pot egala predecesori

celebri, printre care uni! 
— Sartre, de pildă — au 
făcut apel chiar la situații 
ale aceluiași moment is
toric) șl mai ales dorința 
dc a creiona chipurile, 
mentalitățile citorva oa
meni simpli, ajunși In re
zistență ca urmare a refu
zului firesc al Invaziei, al 
ciimci, al atrocităților na- 
ziste. Nu lipsesc, desigur, 
și cazuri mai complicate 
dc conștiință : dar esen
țială este reflectarea fe
lului brutal in care răz
boiul a pus capât Îndelet
nicirilor lor dedicate omu-

crcdlnța că nu există roluri 
mici pentru actori mari. 
Regăsim printre „cel șase" 
talente binecunoscute. A- 
titudlnc exemplară, ar
tist de rară conștiinciozita
te, George Constantin iși 
lucrează rolul (insignifi
ant pe lingă Rarcș sau 
Lear), cu minuție (atit de 
mare incit uneori, pentru o 
clipă, eforturile de compo
ziție se simt). George Con
stantin dă personajului în
truchipat o neobișnuită 
consistență și vitalitate, 
o tulburătoare neliniște. 
Personajul creat de el, un

Cronica dramatică

CEI ȘASE"
de Fr. Daid si R. Hossein

LA TEATRUL „C. I. NOTTARA"

lui, a felului — cu atit 
mai patetic cu cit mai pu
țin spectaculos — in care 
ei devin eroi prin afir
marea firească, și di
rectă, a rațiunii de a fi 
ca oameni, a patriotismu
lui lor.

In centrul piesei lui R. 
Hossein și Fr. Dard sint : 
un învățător, un medic, 
un inginer, un marinar, 
un pictor etc. — oameni di
feriți ca profesii, virste, 
statut social ; oameni legați 
de viață prin mii de fire, 
unele comune tuturor, al
tele specifice fiecăruia, 
dar mai ales prin iubire, 
prin crezul lor umanist, 
prin dragostea pentru pă- 
mintul Franței.

Premiera cu „Cei șase" 
se impune ca o monta
re ce atestă lectura fidelă 
și inteligentă, explorarea 
atentă și plină de măsură 
a propunerilor textului și 

.......... de „des- 
spectacol 

Rafael),

a posibilităților 
chidere" • prin 
(regia : George 
precum și efortul unei in
terpretări de ținută. Atit 
componența grupului ' dis
tribuit, cit și rezultatul la 
care se ajunge atestă spiri
tul de echipă, modestia,

pictor boem, jovial, cu gus
tul paradoxului și al umo
rului sec, cu gratuitatea 
disimulării și viclenii ale 
privirii — temperament de 
artist francez exploziv și 
cu înclinație către „spec
tacol" — este și singurul 
dintre eroii piesei ce cu
noaște o criză de conști
ința : căci e singurul care, 
trccind cu adevărat prin 
experiența fricii, își învin
ge vocea lașității (fapt 
important : „cei șase" aleg 
— ca o Înțelegere a nece
sității — calea sacrificiu
lui util țării, cale pe care 
aveau „libertatea" să o e- 
vite). Ion Dichlseanu 
interpretează 
Charroux cu 
sobrietate
CU .......- -......... ,
preocupat să sugereze dra
ma profundă a conducă
torului pentru salvarea că
ruia alți oameni preferă 
să se lase impușcați. Ac
torul trece cu succes prin 
momente dificile ale ro
lului — cum ar fi scene
le in care trebuie să-și 
anunțe camarazii că s-a 
apropiat momentul „cap
canei" (ceea ce presupune 
nu numai dramatism, ci șl 
o anume diversificare a

il 
pe Simon 
remarcabilă 

___ a mijloacelor, 
simplitate și căldură,

soluțiilor) tau momentele 
duplicitare — de abia re
ținută revolta, de la Ges
tapo, sau confruntarea În
durerată șl minioasă cu 
Gruber. Foarte bun este 
șl Ștefan lordache. Oarecum 
diferit de datele textului 
— Iordache conturează pe 
firavul și delicatul Mari
nelli ca pe un linfir a că
rui dezvoltare normală a 
fost parcă oprita de răz
boi — un tinăr ale cărui 
mișcări ciudate atestă o 
accentuată interiorizare și 
poate un benign deze
chilibru. Expresivitatea fi
zică a personajului creat 
de Iordache este concurată 
doar de umorul său sum
bru (acesta cu mult mai 
organic).

Âlți interpret! ni „celor 
șase" certifică un salutar 
progres actoricesc 
de subliniat. Am 
ționa in acest sens
deosebi pe Emil Hossu, 
căruia i-a revenit sarcina 
de a face o prezență sce
nică din ipvățătorul Lan
gevin. Actorul împrumu
tă dascălului, care-și edu
că elevii la școala dragos
tei de oameni și de viață, 
o ținută lipsită de dega
jare — timidă, stîngace, un 
joc al milnilor de rară ex
presivitate și o privire „de 
stea", de impresionantă 
candoare.

Alexis Bozolla ?i-a aflat 
în Ion Bog un interpret 
potrivit — tinărul actor 
insistind nu numai pe 
latura de fruslețe, de 
bărbăție și agresivitate a 
personajului, ci și pe cea 
de omenie și echilibru. O 
prezență emoționantă este 
și Val Săndulescu (doc
torul Touchot — care în- 
tirzie pină la Intilnirea 
funestă pentru a asista la 
nașterea unei alte vieți). 
Al. Rcpan (locotenentul 
Gruber) și Dorin Varga 
(Roisel) au conferit per
sonajelor lor cu destine 
disjuncte ardența 
drame misterioase, 
lung decantate. La 
desfășurare a spectacolu
lui iși aduc contribuția 
mai mult decît exacți — 
prezențe umane patetice 
și memorabile : Marga
Barbu, Migry Avram Ni- 
colau și Cristina Tacol, 
Ștefan Rodoff, Ion Simi- 
nie, Mircea Anghelescu.

Scenografia (Traian Ni- 
țescu) se remarcă fericit — 
doar in scena din cate
drală.

Montarea cu „Cei șase" 
la Teatrul ,,C. I. Nottara" 
atestă un îmbucurător spi
rit de echipă și o bineve
nită preocupare de susți
nută dezvoltare artistică.

unor 
înde- 
buna

Natalia STANCU

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

Producție a studiourilor din R. r. D. Coreeana

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN „CORPUL DE AUTOAPĂRARE

adnotări • adnotări • adnotări • ădnotări » adnotari • adnotăH

activiștilor culturali
Un mai vechi proiect al 

Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste a prins 
viață in aceste zile : inau
gurarea unei serii cu carac
ter documentar, adresată 
activiștilor culturali, tutu
ror celor care se ocupă ne
mijlocit de educația adul- 
ților, intitulată „Pregătire 
și perfecționare profesio
nală". Apărut ca supliment 
trimestrial al revistei „în
drumătorul cultural", ma
terialul publicat iși propune 
să fie un instrument efica
ce de lucru la indemina di
rectorilor și metodiștilor 
caselor de cultură, cămi
nelor culturale, cluburilor 
muncitorești, a salariaților 
de la diverse organe cultu
rale județene.

După cum preconizează 
autorii acestei inițiative, 
suplimentele vor cuprinde 
consultații și indicații con
crete în sprijinul bunei 
desfășurări a reciclării ca
drelor culturale, opinii șl 
constatări ale celor care au 
participat la diversele for
me ale acestei acțiuni, 
puncte de vedere șl sugestii 
oferite cursanților de autori 
de specialitate in domeniul 
fundamentării științifice a 
culturii de masă. De ase
menea, «e prevede ca pe-

riodic cei mai de seamă 
specialiști să ofere in pagi
nile suplimentului tematici, 
recenzii si bibliografii, re
comandări metodologice 
pentru folosirea celor mai 
adecvate modalități de stu
diu.

Primul număr al 
mentului include, 
altele, tematica și biblio
grafia generală a progra
melor de perfecționare pro
fesională pentru lucrătorii 
de specialitate de la unele 
tipuri de așezăminte cultu
rale, articole care oferă răs
punsuri concrete, concise 
unor Întrebări referitoare 
la problema discutată, pre
cum și o excelentă rubrică 
intitulată ..Autodaxia".

Examinindu-se cu exigen
ță ecourile pe care acest 
prim număr al suplimentu
lui le va declanșa in rindul 
activiștilor culturali, ținind 
seama de observațiile șl 
propunerile care, fără în
doială. vor fi formulate, 
„Pregătirea și perfecționa
rea profesională" are per
spectiva de a răspunde In 
mod eficace cerințelor 
care i-au determinat apari
ția.

Radu 
CONSTANTINESCU

supli- 
printre

Un strigăt continuu, 
dar... neconcludent

Dintr-o scurtă prezentare 
aflată pe coperta volumu
lui de nuvele „O SINGU
RA NOAPTE" (Editura E- 
minescu, 1972). volum 
semnat d« Dumitru Dem.

V _ _ _ _

infor- 
auto- 

alți
Ionașcu. sintem 
mâți că avantajul 
rulul față de
„colegi Intr-ale debutului
editorial" este „de a cu
noaște nemijlocit întimplă-

rile pe care le povestește".
Și acest lucru se des

prinde în parte din unele 
fragmente ale cărții. Dacă 
ne propunem să discu
tăm despre acest volum o 
facem pentru a sublinia 
ideea că experiența de 
viață este o condiție obli
gatorie pentru un autor, 
dar nu și singura ; și mai 
ales pentru a sublinia im
pasul in care poate ajunge 
un autor care, in loc să 
investigheze in profunzime 
viața, se pierde in spe
culații nesemnificative, in 
cazuistică psihologizantă.

Atenția autorului se 
oprește asupra a nume
roase amănunte superflue, 
diminuind mereu interesul 
pentru cazurile prezentate. 
Din această culegere de 
nuvele ne vom opri asu
pra primeia, definitorie — 
prin modul de a observa, 
de a nara — pentru între
gul volum. Personajul 
principal este un bătrin mi
ner sancționat cu asprime 
pentru un accident in 
mină, cu urmări tragice 
pentru unii din tovarășii 
săi de muncă. Nu se clari
fică in text proporțiile 
reale ale vinei sale, în 
schimb este limpede că 
omul e cinstit, îndrăgostit 
de meseria sa, mihnit pro
fund de meschinăria și 
lipsa de înțelegere a fiului 
său Titus și a altora. Re
trospectiva întlmplărllor ia 
însă dintr-o dată dimensiu
nile unui coșmar, in care 
personajul este persecutai 
de tot felul de ginduri 
ciudate, împletite cu crîm- 
peie din existența sa; aten
ția sa este dispersată, gin- 
durile sale nu au nici o 
coerență. Așa zisa modă a 
„prozei moderne"... se răz
bună.

Dumitru 
dovedește 
analitice -
x erei ta te pe cazuri si situa
ții fără vreo semnificație 
umană și socială conclu
dentă. Amănuntele de pri-

sos capătă o importanță 
excesivă, substituindu-se 
adevăratelor probleme de 
viață. Cedind unor mode, 
autorul iși înfățișează prea 
mult personajul (acest mi
ner deprins să biruie greu
tățile vieții) dominat de 
angoase, rostind cu o frec
vență supărătoare „medita
ții" banale, de sorginte e- 
xistentialistă. Reliefarea u- 
nor dileme de importanță 
capitală și a resortului care 
explică depășirea lor este 
înlocuită cu dialoguri ex
centrice. de o violență ab
surdă, cu aglomerări de 
interjecții și insulte. .Tex
tul este îngreunat de com
parații nereușite : un oare
care Izu declară zgomotos 
că e „treaz ca o fată de 
pădurar" (!), un alt perso
naj „e trist ca și cum ar 
fi îngropat o pisică" etc.

Subiectul, in linii mari, 
promitea să înfățișeze un 
destin pilduitor : după o 
noapte în care-și face un 
sever examen de conștiin
ță, bătrinul miner se re
întoarce la locul său de

muncă, dindu-și seama că 
nu trebuia să-1 părăsească 
niciodată. Dar o asemenea 
rezolvare conflictuală me
rită și o tratare artistică 
de calitate. Ocolind insă 
datele esențiale ale a- 
cestui proces, autorul in
sistă înlr-o „analiză" psi
hologică, practicată sub 
o lupă dezolantă : „Din 
timple mi se preling 
ginduri fierbinți. Țiuuu I 
țiuuu ! Iar in cap, un disc 
se rotește necontenit, răs
colește nucile și tinichele
le : țiuuu ! țiuuu I țiuuu !" 
Pină la urmă și „stincRc 
țiuie nebune : țiuuu 1
țiuuu ! țiuuu !" Acest 
continuu și neconcludent 
lamento, nefiresc, In cazul 
unor oameni robuștl și e- 
chilibrați, diminuează cu 
mult veridicitatea lumii pe 
care ar fi putut să ne-o 
înfățișeze autorul in di
mensiunile adevărate. Car
tea rămine și de aceea 
doar un exercițiu In care 
mijloacele artistice sint 
sub nivelul intențiilor.

de mult, cărțile expuse au 
filele îngălbenite de vreme 
(de cit timp zac oare 
unele ?) și „depozitarii 
ideilor** din baloturi și con
tainere ridică din umeri. 
In majoritatea cazurilor 
este vorba de lucrări de 
beletristică. Dacă aceste 
cantități s-ar cifra la pro
cente neglijabile, care să 
nu afecteze volumul desfa
cerilor in rețelele respecti
ve. n-ar fi nimic. Cifrele 
înscrise chiar în scriptele 
'depozitelor întrec insă de
seori' cu mult baremul ad
mis.

Sint depozitari care au 
ajuns chiar sâ teoretizeze 
faptul că o carte trebuie 
să-și facă un stagiu înde-

Victor ATANAS1U

Containere
și baloturi cu cărți

vo- 
in-

mii de 
fost 
fonduri 

condam- 
zăvorite

Dem. Ionașcu 
unele virtuți 
din Dăcate e-

Cine și-ar fi putut ima
gina că există containere și 
baloturi in care zac cărți 
și idei ? $i totuși, in depo- 
zitele mic-gros ale rețele
lor de difuzare a cărții — 
centrele de librării 
CENTROCOOP din
Mare și Suceava, micro- 
depozltele unităților din 
Cimpulung Moldovenesc și 
Vatra Dornei — zeci 
de baloturi așteaptă să fie 
desferecate pentru a-și lua 
drumul spre librării șj ci
titori. In aceste depozite 
(in care cărțile nu ar trebui 
să zăbovească mai mult de 
citeva zile), containerele și

baloturile cu 
lume, in care au 
vestite insemnate 
materiale — sint 
nale să rămină — _ 
timp de săptăminl și chiar 
luni, pentru a facilita 
scurgerea cantităților pri
mite anterior. Rafturile a- 
cestor imense „rezervoare" 
gem de sute 
desperecheate, de alte sute 
editate in urmă cu ani, de 
altele de interes restrins, 
care au fost actuale cindva 
și acum stau nesolicitate 
de nimeni.

Mirosul proaspăt al cer- 
nclel de tipografie a pierit

de volume

Răspunderea
socială a educării

studențimii
(Urmare din pag. I)

și comunismului In patria noastră. 
Este de aceea necesar, așa cum 
s-a inscris in rezoluția conferinței, 
ca întreaga muncă politico-idcolo- 
gtcă șl cultural-cducativă a aso
ciațiilor sil fie orientală pe baza 
proiectului do Norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii șl 
echității socialiste — caro trebuie 
să devină, și pentru studenți, nor
mele ' •"■** ’ ‘ *v ’
tare.
me 
de 
pală, _  ____ _ _____
țlilor din întreaga țară. Militind cu 
hotărire pentru dezvoltarea in rin
dul studenților a convingerii că 
întreaga lor conduită in facultate, 
in familie, in viața socială trebuie 
să se călăuzească in toate Împre
jurările după codul moral al co
muniștilor, asociațiile studențești, 
organizațiile de partid și de U.T.C. 
din institute și facultăți vor răs
punde concret îndemnurilor rostite 
de la tribuna conferinței, exigențe
lor formulate de partid.

Concomitent cu îmbunătățirea 
substanțială a muncii politico- 
educative, asociațiile studenților 
comuniști sint chemate să aducă o 
contribuție substanțială in întreg 
procesul de perfecționare a școlii 
noastre superioare și,. în mod deo
sebit, in realizarea unității dintre 
invățămînt, cercetare șl producție. 
E necesar, așa cum s-a subliniat, 
ca integrarea invățămintului cu 
producția și știința să fie astfel 
concepută și realizată incit, real
mente, tinărul de astăzi să poată 
căpăta atit cunoștințele teoretice, 
cit și cele practice care să-i per
mită, după terminarea anilor de 
studii, la intrarea in producție, să 
se încadreze imediat și nemijlocit 
în acțiunea generală a întregului 
popor de dezvoltare multilaterală 
a țării-

Asociațiilor studențești comu
niste li se cer să participe activ 
la acest proces, să sprijine energlo 
conducerile institutelor de învâță- 
mint, cadrele didactice și să conlu
creze eficient cu acestea, să-și a- 
clucă o contribuție energică proprie 
Ia rezolvarea sarcinilor legării șco
lii superioare de producție. Este 
un domeniu in care inițiativa spe
cifică tineretului se poate mani
festa larg, sarcina asociațiilor stu
dențești fiind de a faco propuneri 
variate, a veni ele însele cu idei și 
sugestii, de natură să stimuleze 
integrarea invățămintului cu pro
ducția.

Totodată, este necesar ca, îndeo
sebi în organizarea și desfășurarea 
practicii în producție, asociațiile 
să-și asume răspunderi și inițiative 
de largă eficiență, să intervină cu 
hotărire pentru ca practica în pro
ducție să devină o veritabilă școa
lă a pregătirii profesionale și etice 
a studentului, a cultivării pasiunii 
și respectului pentru profesie, a 
stimei pentru făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale în rindul 
cărora se vor integra după absol
vire. Controlul și intervenția acti
vă pentru ca practica în producție 
să se desfășoare in cele mai bune 
condiții, urmărirea modului de 
comportare al studenților in pe
rioada practicii in producție, pre
ocuparea statornica pentru ca a- 
ceasta să fie eficientă, să se sol
deze cu rezultate valoroase atit 
pentru pregătirea studenților, cît și 
pentru economie — iată obiective 
de lucru ce trebuie să dețină un 
loc important in activitatea tuturor 
asociațiilor studențești.

Am desprins in rindurile de mai 
sus citeva din direcțiile principale 
in care trebuie să acționeze orga
nizațiile de 
studențești 
învățămint 
concomitent 
problemelor 
temeinice - ----- v---------
mării profesionale a studenților. Un

cotidiene de viață șl compor- 
Aplicarea proiectului de nor- 
se impune 
față drept 

de zi cu
in momentul 
cauza princi- 

zi, a - asocia-

partid și asociațiile 
din institutele de 
superior, acordind 
o neslăbită grijă 
studiului, însușirii 

a cunoștințelor, for-

bun specialist comunist — lată 
concentrat exprimat țelul final al 
Întregii activități a asociațiilor stu
dențești.

Avind în vedere răspunderile 
mari ce revin asociațiilor studen
țești. cerințele ca ele să se mani
feste ca factori politici activi in 
întreaga viață universitară. esle 
necesar ca organizațiile de partid 
să se ocupe îndeaproape de îndru
marea acestora, să le ajute in mod 
concret pentru a-și' concepe și or
ganiza in așa fel activitatea incit 
misiunea ce o au de organizații 
comuniste ale studenților să fie 
dusă la îndeplinire in mod exem
plar.

Toate acestea Impun ca în viața 
universitară să se manifeste cu 
mai multă pregnanță rolul con
ducător al organizațiilor de partid, 
ca acestea să desfășoare o vio 
muncă politică în rindul studenți
lor, să determine o radicală îmbu
nătățire a activității asociațiilor 
studențești.

E necesar ca mijloacele atit de 
bogate șl diverse ale muncii poli
tice de masă — de la activitatea 
agitatorilor la gazelele de perete 
și brigăzile artistice de agitație, 
de la spectacolele teatrale sau 
rale Ja alte numeroase 
de manifestare a artei 
dențești — să fie mai bine valori
ficate pentru a contribui la forma
rea conștiinței socialiste a studen
ților, la dezvoltarea convingerilor 
lor politice șl ideologice militante, 
la cunoașterea direcțiilor funda
mentale ale evoluției societății 
noastre socialiste. întreaga activi
tate politică de masă, acțiunea 
convergentă a organizațiilor de 
partid și de U.T.C., a asociațiilor 
studențești trebuie să urmărească 
dezvoltarea gindirii politice crea
toare a studenților, capacitatea lor 
de a se situa ferm pe poziții mar- 
xist-leniniste în confruntarea ac
tuală de idei, de a milita perma
nent pentru afirmarea concepției 
științifice despre lume și viață a 
clasei muncitoare. In același sens, 
se cuvine ca programele de lucru 
ale asociațiilor studenților să pună 
de la început la temelia întregii 
activități politico-ideologice pro
blemele politicii partidului, obiec
tivele actualului cincinal, hotâririle 
adoptate de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională, răspun
derile ce revin studenților pentru 
înfăptuirea programului Partidului 
Comunist Român.

Un rol important în acest cadru 
revine revistelor studențești — 
„Viața studențească" și „Amfitea
tru" — inclusiv revistelor ce apar 
în instituie și facultăți. Ele trebuie 
să se orienteze mai ferm către pro
blemele majore ale vieții universi
tare, să devină tribune ale atitu
dinii ideologice, etice și estetice 
înaintate, ajutind pe studenți să-și 
însușească concepția superioară des
pre lume și viață și să ințeleagă ■ 
răspunderile fiecăruia față de so
cietate, să discearhă critic diferitele 
tendințe din gindire, cultură și 
artă, să ia atitudine fermă, clară, 
combativă față de manifestările 
idealiste, retrograde, să militeze 
pentru o creație realistă, pătrunsă 
de idealurile socialiste, destinată 
omului.

...Zecile de mii de tineri de pe 
băncile invățămintului nostru su
perior se află in fata unui impor
tant examen. Apelul pe care con
ducerea partidului l-a adresat stu- 
dențimii. încrederea în maturitatea 
politică și capacitatea organizato
rică a asociațiilor studenților comu
niști pun in fata lor răspunderi din 
cele mai mari. In tot ce gindesc, 
aspiră și înfăptuiesc, studenții noș
tri să aibă viu in memorie îndem
nul secretarului general al parti
dului : „Mă adresez vouă, tinere
tului — să nu uitați să vă serviți 
întotdeauna poporul, să vă serviți 
patria, să serviți partidul, să serviți 
comunismul".

Studenții comuniști Iși voc înțe
lege. fără îndoială, cu maturitate 
răspunderile. O vastă activitate de 
transpunere in viață a indicațiilor 
prețioase formulate în cadrul con
ferinței. a hotărîrilor adoptate se 
desfășoară pretutindeni. Și. neii - 
doios, rezultatele bune nu vor in- 
tirzia să apară.

co- 
fdrme 

stu-

lungat mai întîi în depozite, 
apoi in magazine (expli
cație primită la Suceava), 
alții care ne-au de
clarat că nu-i Intere
sează conținutul baloturilor 
și containerelor care sosesc 
pe rampă (cazul celor din 
Baia Mare), că îi preocupă 
doar realizarea 
a planului.

Este timpul ca 
tele" containerelor 
turilor. ca si cele 
murilor cu filele 
nite să fie 
cit mai curînd de cei che
mați să o facă, spre folo- 

beneficiarilor — iubi- 
ai cuvintului tipărit.

valorică

„secre- 
și balo- 
ale to- 
ingălbe- 

descifrate"

G. CUIBUȘ

Absențe recuperabile 
„Cadran"

„Tn lumea cenaclurilor 
literare există o eferves
cență, bal niște inimi, se 
pun întrebări, se dau răs
punsuri. Scriitorii din ce
nacluri fac apostolat cultu
ral, bat fabricile și uzine
le, citesc poezii și discută pu 
oamenii literatură..." Aces
te frumoase ginduri, expri
mate în editorialul revis
tei „CADRAN" — caietul 
cultural al cenaclului li
terar „George Bacovia" — 
(martie 1973)-, evocă in 
citeva cuvinte activitatea 
meritorie a acestui cena
clu bucur oștean, aflat in 
pragul aniversării a 15 ani 
de k) întemeiere. Străda
niile animatorilor acestei 
publicații — pasionați iu
bitori ai literaturii, ei În
șiși la rindul lor creatori — 
se concretizează de data a- 
ceasta in nu mai puțin de 
110 pagini 'de beletristică 
de cele mai diverse ge
nuri (poezie, proză, critică,

debuturi). Se remarcă o 
seamă de contribuții sem
nate de publiciști și scrii
tori consacrați ca " 
Pană. Al. Jebeleanu, 
tor Săhleanu și alții. Re
vista iși deschide coloane
le unui număr apreciabil de 
membri ai cenaclului res
pectiv și ai altor cerCuri 
literare din alte zone ale 
țârii (Buzău, Corabia etc.) ; 
dacă cele mai multe din 
producțiile poetice ale a- 
cestor începători trec ono
rabil dincolo de ștacheta 
primei apariții, vădind vo
cație pentru scris (demne de 
citat sint, de pildă, versu
rile : „Patriei", „Intilnire", 
„Statornicie", „Vorbește-mi 
încă", T.Noviodunum", „în 
ciutura Măgurii") ; altele 
se dovedesc a fi doar sim
ple „creionări", ciornele u- 
nor posibile poeme. Ace
leași observații sint valabile 
și pentru sectorul de „pro
ză". aici balastul fiind mal 
vizibil. Iată de exemplu

Sașa 
Vic-

schița „Omul cu ochelari 
fumurii ; eroul rămas orb 
in urma unei operații nu-și 
găsește locul printre pasa
gerii unui autobuz: „O slă- 
bătură, mirosind puternic 
a „odicolon" îl privea cu 
ostentație. Ar fi vrut să-l 
apostrofeze că o inghioldise 
cu cotul in piept, dar crezu 
mai nimerit să se îndese cu 
putere in el, clătinindu-l". 
Notații de acest nivel „co- 
lorehză" și alte schițe ca 
„întoarcere in timp" sau 
„De-acum toamnele vor fi 
mai lungi".

Dar nu 
tatea artistică a pro
ducțiilor publicate în
dreptățește sugestii de îm
bunătățire a „Cadranului", 
publicație cu reale merite, 
ce pot fi înmulțite. Ar fi de 
observat mai ales faptul că, 
așa cum este conceput a- 
cest număr al caietului, el 
are profilul unei reviste li
terare consacrată scriitori
lor afirmați, pentru că din 
cele 110 pagini, debutanți- 
lor nu lj se acordă decît 
circa 15 pagini 1 In schimb, 
găsim articole și exegeze 
despre Saint-John Perse, 
Jack, Kerouac, Wolf Die
trich Rasch și alte diverse 
contribuții publicistice sem
nate de autori de multă 
■vreme consacrați.

Iată de ce, viitoarele nu
mere ale revistei sint per
fectibile in sensul înmulți
rii numelor noi de creatori, 
precum și al promovării 
unei publicistici legate ne
mijlocit de activitatea ce
naclului, de manifestările 
prilejuite de contactul mem
brilor săi cu oamenii mun
cii din uzinele bucureștene, 
precum și al unor articole 
de orientare a creației cu 
exemplificări din lecturile 
și dezbaterile prilejuite de 
activitatea acestui cenaclu !

Reușitele revistei Cadran 
și in această direcție argu
mentează că se poate face 
mai mult (și mai bine.

teatre

numai , cali- 
artistică a 

publicate

Dan BOGDAN

• Radloteleviziunea Română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
certul orchestrei de studio și al 
corului Radioteleviziunii. Diri
jor : Ludovic BacL Dirijorul co- 
r'n •' AVrel Gr*S°raș. Solistă : Csilla Szabo (R. p. Ungară) — 20
• Opera Română : Seară vienezâ
- 11, Tannhăuser — 19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 10,30, Soarele Londrei —19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
glale' (sala Comedia) : Zodia 
Taurului _ 10.30: 20. Un fluture pe lampă - n,30i (sala Studlo) . 
™ a medahei — 10,30:20, Părinții teribili — 15,30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
10.30, Mutter Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap-

« 101 .Va,entin ?i Valentina —15, O scrisoare pierdută — 20.
• Teatru] Mic : Testamentul cll- 
nelul - 10,30, Stilpll societății - 
premieră — 19,30.
• Teatrul „c. I. Nottara" (sala 
wu’.heru) : Buna seara, domnule

~ , 10' A<11,>. Charlie _ 10,30, Omul care... — 19,30 (sala 
Bărba’‘ fara neveste -16, Gaițele — 20.

• Teatrul Ciulești : Casa care a 
rugit pe ușă - 10. Omul care a 
văzut moartea - 15, Măsură pen
tru măsură — 19,30,
?•> Teatru! „ion Creangă" : Cele 
12 luni ale anului — 10, Nota 
zero la purtare — io ■
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana
- U, (sala din str. Academiei) : 
ț_e[lCe a furat zmeul mingea 
O Teatrul satirlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
victoriei nr. 174) : Jos pălăria I — 
11: 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Hanul piraților
- 8.30; 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flori alese — 19,30,
• Circul „București" : Spectacol 
susținut de circul chinezesc din 
Șanhal — 19,30.

L.
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,
vz

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMIT 
SCRISORILE OE ACREDITARE A AMBASADORILOR

Republicii Arabe Siriene
Luind cuvlntul tn cadrul solemni

tății de prezentare a scrisorilor, arr- 
bisadorul sirian. Soubcil C> hâzii, a 
transmis președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
un salut cordial din partea președin
telui Republicii Arabe Siriene. Al- 
Xssad. El a arătat că ..relațiile care 

une-x? ponorul rom An si poporul arab 
*:rian. si cane datează de secole, sint 
trainice si substanțiale". ..Noi — a 
sous ambasadorul sirian — am trăit 
de multe ori situații politice comu
ne ln decursul istoriei. Civilizațiile 
Fi culturile noastre s-au aorooiat si 
fiecare dintre efleadat celeilalte din 
propriile sale realizări. Raporturile 
noastre comerciale si economice con
stituie legăturile cele mai importan
te și cele maj ample, datorită situării 
țârilor noastre intr-un culoar z.•>- 
grafic comun, care unește Occiden
tul cu Orientul. Iată de ce noi con
statăm cu satisfacție puncte de anro- 
piore intre civilizația română și Ci
vilizația arabă di.n Siria. Poale fi 
menționat in această ordine de idei, 
faptul că arhitectul ApoBodor. origi
nar din Darnnsc, a construit odinioa
ră un pod peste Dunăre, pe locul 
unde se află astăzi orașul Turrui- 
Severin, pod ale cărui vestigii s-au 
păstrat pină in zilele noastre. As
tăzi ne aflăm in prezenta unui nod 
mai bun și mai util, acela al prie
teniei siriano-românc". *

în continuare, ambasadorul Repu- 
blic'î Arabe Siriene a spus :

..Poporul nostru arab este amenin
țat in fiecare zi de o nouă agresiu- ’ 
ne. al cărei obiectiv esențial este de 
a împiedica patria noastră arabă să 
construiască o structură socială a- 
rabă socialistă unită, conform aspi
rațiilor sale. Poporul nostru este ho
tă rit să-și continue lupta pentru a- 
pârarea existentei, demnității si 
drepturilor sale sacre. El este, tot
odată, hotărit să-și realizeze obiecti
vele in cadrul unui climat interna
tional in care trebuie să domnească 
pacea si dreptatea, pe baza Cartei 
Națiunilor Unite. Noi sintem un po
por iubitor de pace si contribuim 
sincer la consolidarea sa. Sintem 
convinși că orice dobindire de teri-

torli win 
primejdie _____ ........ .

în Încheiere, vorbitorul a snus :
..In cursul șederii melc in această 

frumoasă țară, mă voi strădui sâ-mi 
Îndeplinesc cu fideJitaiie și sincerita
te sarcina ce mi-a fost încredințată. 
In vederea realizării dorinței celor 
doi președinți și celor două guverne 
— a'.e Republicii Socialiste Româ
nia șl Republicii Arabe Siriene — 
de a dezvolta relațiile noastre in 
toate domeniile".

Luind ruvintul. președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit călduros pen
tru salutul ce i-a fost transmis din 
partea președintelui Republicii Ara
be Siriene, căruia i-a adresat la rin
dul său cordiale urări de sănătate și 
fericire, precum și urări de prospe
ritate și pace poporului sirian prie
ten.

..Intr-adevăr. — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — așa după cum 
aii remarcat și duTnneavcastrâ. le
găturile prietenești dintre ponorul 
român si poporul sirian sint dintre 
cele mai vechi. Ele s-au dezvoltat 
continuu dc-a lungul anilor. Faptul 
că relațiile româno-siricnc sint așe
zate oe principiile deplinei egalități 
in drepturi, ale respectului indepen
dentei si suveranității naționale, ne
amestecului ln treburile interne și 
avantajului reciproc constituie o 
premisă trainică pentru dezvoltarea 
lor tot mai fructuoasă in viitor. Am 
convingerea că 
dițiile pentru 
versificarea in continuare a 
turilor politice, ___
științifice și culturale 
noastre".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

..Poporul român este profund in
teresat in statornicirea in lume a 
unui climat de pace și colaborare, 
conștient că numai intr-un asemenea 
cl mat iși poate consacra toate*" for
țele sale cauzei înfloririi 
edificării cu succes a 
socialiste. România 
să-și aducă întreaga

fort A constituie o gravă 
pentru pacea lumii".

există toate con- 
extlndejea $i di- 
-- -- rapor-
economice, tehnlco- 

dintre țările

patriei, 
societății noi. 
este hotărî tâ 
sa contribuție

la realizarea unui asemenea climat, 
la instaurarea unei atmosfere de 
bună înțelegere șl conlucrare paș
nică intre popoare.

Profund îngrijorată de agravarea 
situației din Orientul Apropiat, 
România consideră că. trebuie făcut 
totul pentru a se ajunse la o soluție 
politics rnonllă să pună capăt situa
ției încordate din această zonă. Țara 
noastră s-a pronunțat și se pronunță 
In mod consecvent pentru lichidarea 
conflictului pe baza aplicării Rezo
luției Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967, astfel Incit să se 
ajungă la retragerea trupelor Israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate, la 
respectarea Integrității teritoriale și 
suveranității fiecărui stat din n- 
eeastă regiune, la rezolvarea proble
mei populației palestinene in confor
mitate cu aspirațiile sale naționale".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„în România sint cunoscute și se 
bucură de o inaltă apreciere rezul
tatele obținute de poporul sirian pe 
calea consolidării independenței sale 
naționale, a dezvoltării economico- 
sociale de sine st Viitoare. Am soe- 
ranța că raporturile dintre Repu
blica Socialistă România șl Repu
blica Arabă Siriana se vor dezvolta 
continuu, in interesul celor două 
popoare, al cauzei colaborării, des
tinderii și păcii in lume. Vă doresc, 
domnule ambasador, succes deplin 
in realizarea nobilei misiuni ce v-a 
fost încredințată și vă asigur că vă 
veți bucura de tot sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului român 
și al meu personal".

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Consiliului d? 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, priete
nească cu noul ambasador al Repu
blicii Arabe Siriene, Souheii Ghazzi.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con- 
siV.-’ir do Stat, ri Vaspe C-’:ga. ” 
junei al ministrului afacerilor 
terne.

tfd- 
ex-

într-o scurtă alocuțiune rostită cu 
prilejul prezentării scrisorilor, amba
sadorul ugandez Michael Ondoga a 
spus :

..Ca reprezentant al țării mele ln 
Republica Socialistă România, mă voi 
strădui să dezvolt in continuare spi
ritul de cooperare și înțelegere care 
exista deja intre țările noastre.

Privesc cu încredere sprijinul . 
care il voi primi din partea Excelen
ței Voastre și a membrilor guvernu
lui dumneavoastră in îndeplinirea mi
siunii mele și nădăjduiesc că, in pe
rioada acreditării mele, cele două 
țâri ale noastre vor lărgi domeniile 
de cooperare in avantajul reciproc al 
ambelor popoare".

In continuare, ambasadorul Ugan
dei a spus :

..Exista deja legături strinse de 
prietenie intre popoarele Ugandei și 
României și dorința lor fierbinte este 
ca aceste legături să se întărească șl 
mai mult in viitor. îngăduiți-mi, Ex
celență, să exprim aprecierea țării 
mele pentru sprijinul pe care ni-1 
acordați in realizarea marelui nostru 
obiectiv de a consolida independența 
politică și economică.

pe

In Încheiere, aș dori să mă folo
sesc de această ocazie pentru a vă 
transmite dumneavoastră personal 
și, prin dumneavoastră, guvernului și 
poporului Republicii SociaFste Româ
nia cele mai sincere salutări și urări 
din partea președintelui meu. Exce
lența Sa, generalul Idi Amin Dada, 
a guvernului său și a poporului u- 
gandez".

Luind cuvintul, președintele Con
siliului de Stat al Republicii- Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit cordial pen
tru u'-ările ce i-au fost transmise din 
partea președintelui Ugandei, gene
ralul Idi Amin, căruia i-a adresat, 
la rindul său, cordiale urări de sănă
tate și fericire personală.

„în România — a spus 
Nicolae Ceaușescu — sint
și se bucură de apreciere eforturile 
pe care poporul ugandez le face pen
tru consolidarea independenței sale 
economice și politice, pentru valori
ficarea resurselor naționale in scopul 
dezvoltării economice și sociale.

Republica Socialistă România ma-

tovarășul 
cunoscute

fațănifestă simpatie și solidaritate 
de țările africane care iși făuresc o 
existență de sine stătătoare, liberă 
de orice amestec străin, consacrată 
progresului material și cultural.

Doresc, domnule ambasador, să vă 
urez succes deplin in realizarea no
bilei misiuni ce vi s-a încredințat și 
să-mi exprim convingerea că relații
le de prietenie dintre poporul roman 
și poporul ugandez se vor dezvolta • 
continuu, spre binele lor, al păcii și 
ințeleggrii in lume. Vă asigur că in 
exercitarea atribuțiilor be vi s-au În
credințat vă veți bucura de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al meu personal".

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorb're cordială, prietenească cu 
ambasadorul Republicii Uganda, Mi
chael Ondoga.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Ștâtescu. secretarul Con
siliului de "Stat, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

t V

PROGRAMUL I

Gimnastica pentru toțL 
, Pentru sănătatea dv.

8,2a Cravatele roșii
9,>3 Viața satului.

11,00 Emisiune in limba maghiară. 
12,30 De strajă patriei. Album du

minical.
P 00 Satiră, muzică șl umor cu 

Vasillca Tastaman, Stefan 
Tapalagă. Dumitru Rucârea- 
nu.

13.15 Microrecital : Corina Chlriao. 
13,21 Conferință despre... oale 
13.27 Invincibilul Mighty Mouse.
12.33 Antologia umorului TV : Ște

fan Bănică.
13,41 Autograf muzical — Aurelian 

Andreeșpu.
13.50 Moment umoristic cu Dumi

tru FurduL
13.55 Flori din..... Floarea din gră

dină” —....Lucreția Horț șl
Fior rea Tănăsescu.

14.00 Finalele turneului Internațio
nal de box ..Centura de aur". 
Selecțlunl Înregistrate.

14.45 Melodii de neuitat cu cvin
tetul instrumental condus de 
Sile Dlnlcu.

14.55 Desene animate.
15.00 Fotbal : Dlnamo București — 

Jiul Petroșani (divizia A). 
Transmisiune d.rectâ. ln pau
ză : „Emoții pe banca antre
norilor".

18.45 . O Încurcătură" după loan 
Slavici. Interpretează Marcel 
Anghelescu. Silvia Dumitres- 
cu-Timică. Nicolae Gr. Bâ’.â- 
nescu. Rodica Popescu, 
fred Demetrlu, 
Halic, Constantin 
Silviu Tache.

16,57 Trei lnterprețl. trei 
cu Ștefania Rareș, 
Crlstea și Ion Milu.

x7,07 „Clujul de porțelan" 
porta).

17,17 Anecdote cu actori Îndrăgiți : 
Florin Scărlătescu.

17,24 Jurnal de călătorie : ..Mice- 
ne, cea mai veche cetate a 
Europei" — film de Corr.eliu 
Leu.

17.38 Parada vedetelor de muzică 
ușoară — Dova.

17.13 „Unde ești, Camelia 7“ —
scenetă de Teodor Mazilu cu 
Glna Patrlchi șl Octavian 
Cotescu.

17.38 Arii și scene din opere șl 
operete cu Magda Ianculescu, 
Elena Slmioncscu. Valentin 
Teodarian. Constantin Gabor.

18.05 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului". Enlsodul 
III — „Sflrșltul lumii ? 1".

13,50 Vetre folclorice — Maramu
reș.

19.10 Un titan al gtndlrll șl al 
acțiunii revoluționare : V. I. 
Lenln.

19.20 10M de seri.
19.30 Telejurnal a Săotămlna po

litică Internă șl internaționa
lă In imagini.

20.10 P.eportajul săntămlnli: ..Două
zeci de ani pentru un pahar 
cu apă".

20.30 Film artistic : „Gas Oil" — 
producție a studiourilor fran
ceze. P.egia : Gilles Grargfer. 
Cu : Jeanne Moreau șl Jean 
Gabln.

22,00 Selecttunl din Festivalul de 
muzică ușoară de la San 
Remo.

22.20 Telejurnal.
22.30 Duminica sportivă.

în conformitate cu Ordinul 
Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare si Apelor, se 
interzice pescuitul sportiv in 
toate bazinele din iară, in pe
rioada 23 aprilie — 23 , iunie 
1973. cu excepția celor adminis
trate de Asociația Generala a 
Vinăforilor sl Pescarilor Spor
tivi. in care pescuitul este In
terzis in perioada 2 mai — 23 
iunie 1973.

HANDBAL

programul n

Al-
Alexandrlna

Diplan,

melodii
Ioana

re-

tl.to — 12.00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„Georg? Enescu". Dirijor : 
Mihai Bredlceanu.

20 10 Eroi Îndrăgiți de copil : Del
finul FlioDer.

20,35 Caleidoscop cultural-artistic.
21 no ne pe scenele lirice ale tarii.

Actele I și II din opera 
„Răscoala" de Gh. Dumu.res- 

• cu. In interpretarea colecti
vului Operei din Timișoara 

21.50 Telex tehnfco-ștllnțLfic. 
22,10 Film serial „Mannlx".

vremea
ușor

Banatului, Cri- 
Și 

O.teniei, unde 
accen-

Excelenței Sale
Domnului JOSE FIGUERES FERRER

Președintele Republicii Costa Rlca

SAN JOSfî

Aîltnd cu durere despre cutremurul de pămînt din țara dumneavoas-» 
tră, care a provocat pierderi de vieți omenești, adresez Excelenței Voas
tre sincere condoleanțe și vă rog să transmiteți familiilor îndoliate în
treaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Vizita ministrului apărării
al U.R.S.S.,

în cursul dimineții de slmbătă. mi
nistrul apărării al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, mareșal al 
lîniunli Sovietice A. A. Greciko. șl 
persoanele care II însoțesc au asistat 
la un exercițiu de specialitate, pre
zentat de militari dintr-o unitate a 
armatei Republicii Socialiste Româ
nia.

Oaspeții au fost însoțiți de general 
colonel Ion Gheorghc, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale, șef 
al Marelui Stat Major.

în aceeași zi, la Casa armatei din 
Brașov, gencral-locotenent Vasile

A. A. Greciko
Mllui o oferit un dejun ln onoarea 
ministrului apărării al U.R.S.S. Au 
luat parte Constantin Drăgan, pre
ședintele consiliului popular jude
țean. general-colonel Ion Gheorghe, 
Constantin Cirțină, primarul muni
cipiului Brașov, gcncral-colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale.

Au participat V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și colonel A. F. Mușatov, 
atașat militar, a^ro și naval al U- 
niunii Sovietice la București.

(Agerpres)

româno-iugoslavă in domeniul petrochimiei
Simbătă au fost semnata la Bucu

rești Convenția de cooperare econo
mică în domeniul petrochimiei intre 
guvernele României și Iugoslaviei și 
un Contract de cooperare de lungă 
durată in producția și livrarea reci
procă de mărfuri petrochimice.

Convenția a fost semnată de 
Nicolae Ionescu, adjunct al ministru
lui industriei chimice, și Aleksandar 
JeliC, directorul Direcției juridice 
pentru probleme internaționale din 
Secretariatul Federal pentru Afaceri 
Externe al R.S.F. Iugoslavia. Con
tractul de cooperare a fost semnat 
de Costache Sava, directorul general 
al Combinatului petrochimic Pitești, 
și Tmre Teke, director general el 
Uzinelor chimice din Pancevo.

La semnarea celor doua documen
te au fost prezenți Emil Drăgânescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, președintele Dărții 
române in cadrul Comisiei mixte de

colaborare economică, Mihail Flo
rescu, ministrul industriei chimice, 
Vasile Șandru, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Belgrad. Au 
fost prezenți, de asemenea, Dușan 
Gligorlevicl. membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, președintele părții iugoslave in 
Comisia mixtă de colaborare econo
mică, Iso Njcgovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

în baza documentelor semnate, 
România va livra, intre altele, Iu
goslaviei utilaje și instalații petro
chimice, iar partea iugoslavă va li
vra industriei petrochimice românești 
importante 
propiienă.

cantități do etilenă și

★
prilej, Mihail Florescu,Cu acest .

ministrul industriei chimice, a ofe
rit un dejun oficial in onoarea oaspe
ților.

PLECAREA MINISTRULUI AFACERILOR
AL LUXEMBURGULUI

Slmbătă dimineața, ministrul afa
cerilor externe al Luxemburgului, 
Gdstan Thorn, care a făcut o vizită 
neoficială Ln tara noastră, a părăsit 
Capitala.

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a primit, din partea 
președintelui Camerei Reprezentanți
lor din Belgia, Achille Van Acker, o 
scrisoare de mulțumire pentru feli
citările adresate cu prilejul celei de-a 
75-a aniversări a zilei sale de naș
tere.

★
De la Barcelona a sosit o veste a- 

ducătoare de bucurie : la Concursul 
muzical internațional Maria Canals", 
desfășurat intre 2 și 12 aprilie, toți 
cei trei concurenți români au obținut 
distincții. Sopranei Marilena Mari
nescu, solistă a Teatrului muzical ,.N. 
Leonard" din Galați, i s-a 
premiul inAii. 
Cosmescu, din -----
„George Enescu", a fost distins cu 
premiul doi, iar tenorului Constantin 
Zaharia, solist al Operei române din 
Cluj, i s-a atribuit prima medalie a

„N. 
acordat 

baritonul Marius 
corul Filarmonicii

(Agerpres)

EXTERNE

La plecare, pe 
oaspetele a fost 
Ecobescy, adjunct al 
facerilor-externe, de 
oficiale.

aeroportul Otopenl, 
salutat de Nicolae 

ministrului a- 
ailte pefsoane

(Agerpres)

competiției. La această Întrecere ar
tistică de inaltă ținută, la ale cărei 
ediții anterioare școala românească 
de canto a înregistrat cu consecvență 
frumoase succese, au participat 42 de 
soliști.

După 
tești și 
blul de ___ .
novsk (U.R.S.S.), care intreprinde un 
turneu in țara noastră, a prezentat 
6imbătă după-amiază, în sala Casei 
de cultură a sindicatelor din Ploiești, 
o suită de cintece și dansuri popu
lare ruse. In același județ, artiștii 
sovietici vor mai susține un specta
col la uzina de anvelope Victoria din 
Florești. Oaspeții se vor intilni cu 
publicul prahovean și cu membrii 
Ansamblului Chindia al Casei de 
cultură a sindicatelor din Ploiești.

SPORT a SPORT a SPORT a,SPORT •

Echipa României — virtual
câștigătoare a „Cupei țărilor latine“
BACAU (Corespondentul „Scin- 

teii", Gh. Baltă). — Penultima etapă 
\ turneului de handbal (tineret) do
tat cu „Cupa țărilor latine" s-a des
fășurat ieri in municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Exceptind ultima 
întâlnire, in care echipa noastră por
nea favorită in fața reprezentativei 
Portugaliei, celelalte două meciuii, 
intre formații de valori aproximativ 
egale, au oferit dispute echilibrate. 
Echipa Braziliei, luptind cu mult 
elan, a reușit să învingă Italia cu 
©corul de 16—12 (9—G), Un meci fru-

mas au furnizat echipele Spaniei șl 
Franței. Victoria a revenit spanioli
lor, m urma unei lupte acerbe, care 
a ținut tribunele Ln picioare. Scor 
18—15 (10—8).

Echipa noastră a avut o «arcLnă 
ușoară. Ea a ciștigat net partida cu 
reprezentativa Portugaliei : 25—5
(15—2). Cu această victorie, tinerii 
handbaliști români șl-au asigurat 
trofeul, indiferent de rezultatele ul
timelor meciuri (astăzi) : Portuga
lia—Italia, Spania—Brazilia, Româ
nia—Franța.

în cîteva r î n d u r i

COMUNICAT

In perioada 17—21 aprilie 1973 a 
avut loc Iii Moscova cea de-a 62-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ștxlință au particip.at: T. Tolov, 
prim-vicepreședinle al Consiliului de 
Miniștri ui• Republicii Populare Bul
garia, F. Ilamouz, vicepreședinte al 
guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, F. Bravo Pardo, vice- 
prim-ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba. G. Weiss, 
vicepreședinta a>l Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mon
gole, M. Jagiclskl, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte ai Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, P. Valyi, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de F. Ha- 
mouz, reprezentantul Republicii So
cialiste Cehoslovace.

în conformitate cu convenția dintre 
C.A.E.R. și guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, la șe
dința Comitetului Executiv a parti
cipat, la examinarea diferitelor pro
bleme, M. Orlandici, ' 
Consiliului Executiv 
R.S.F.I.

Comitetul Executiv a 
terialele in problemele 
ză a fi examinate de cea de-a _ 
sesiune a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și a adoptat o hotă- 
rire corespunzătoare.

Comitetul Executiv a examinat un 
raport referitor la măsurile privind, 
îmbunătățirea sistemului de deser
vire tehnică a mașinilor și utilaje
lor care fac obiectul livrărilor reci
proce, prezentat de Comisia perma
nentă C.A.E.R. pentru comerț exte- ‘ 
rior, și a recomandat țărilor mem
bre ale C.A.E.R. ca. in baza înțele
gerilor reciproce, să încheie. Ince- 
pind cu anul 1973, convenții intergu- 
vernamentale, interdepartamentale și

membru 
Federal

discutat ma- 
care urm ea- 

27-a

alte forme de înțelegeri cu privire 
la asemenea măsuri. Comitetul Exe
cutiv a adoptat condițiile generale 
de deservire tehnică a mașinilor, 
utilajelor și altor produse și princi
piile gcncra’e ale asigurării mași
nilor și utilajelor cu piese de schimb.

Comitetul Executiv a luat cunoș
tință de informarea Comisiei per
manenta C.A.E.R. pentru industria 
chimică, privind stadiul elaborării 
programului de perspectivă al co
laborării țărilor membre ale C.A.E.R. 
șl R.S.F.I. in dezvoltarea producției 
de Îngrășăminte minerale, drojdii 
furajere, adaosuri sintetice și mine
rale la furaje.

Comitetul Executiv a examinat 
propuneri șl a adoptat recomandări 
privind sporirea producției și a li
vrărilor reciproce ln anii 1973—1975, 
a diferitelor tipuri de utilaje pentru 
Industria alimentară.

La șcdința Comitetului Executiv 
a fost adoptat un program de per
spectivă al colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. in soluționarea pro
blemelor dezvoltării producției de 
ambalaje, materiale de ambalat și 
cele mai importante materiale auxi
liare pentru satisfacerea necesarului 
industriei alimentare. Principala a- 
tenție este concentrată asupra folo
sirii de forme mai eficiente de cola
borare și, ln primul rind, asupra or
ganizării. in perioada 1976—1980. a 
specializării de către țările intere
sate a producției de ambalaje și ma
teriale de ambalat și asupra creării, 
ln anii 1976—1980, prin eforturi co
mune, de întreprinderi pentru fa
bricarea acestor produse.

Călăuzindu-se după hotărlrile celei 
de-a 26-a sesiuni a C.A.E.R., Comi
tetul Executiv a adoptat o hotărîre 
cu privire ]a măsurile referitoare la 
perfecționarea in continuare a acti
vității organelor C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat, 
de asemenea, și alte probleme ale 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R., in legătură cu care au fost 
adoptate hotăriri corespunzătoare.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat intr-o atmosferă do prie
tenie și Înțelegere reciprocă.

Ieri in țară : vremea a fost 
lnstabzlă in sudul 
șana. Maramureș. Transilvania 
partea centrală a 
cerul a prezentat lnnorări 
tuate șl tocai s-au semnalat averse 
de ploaie. In zona de munte a nins. 
In celelalte regiuni, cerul a fost 
schimbător. Vintul a suflat slab, pină 
la potrivit. Temperatura acrului, la 
ora 14. oscila intre 8 grade la Joseni 
și 17 grade la Bechet. Caracal, Tumu 
Măgurele, Giurgiu. Doroho:, Boto
șani, Răuseni Și Iași. In București :

vremea a fost schimbătoare, cu ce
rul variabil. Vint slab, pinâ la po
trivit Temperatura maximă a fosi de 
18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 21 șl 25 aprilie. în țară : vreme 
in general instabilă, ln prima parte 
a intervalului, mai ales in sud-vestul 
țării, unde vor cădea ploi, îndeosebi 
sub formă d? averse. Apoi, vrem* a 
se va ameliora și ploile se vor re- 
strînge ca arie. Vint cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 2 șl 12 
grade, iar maximele vor oscila intre 
9 și 19 grade, mai ridicate la sfirși- 
tul Intervalului. în București : vreme 
ușor instabilă. Cerul va fj temporar 
noros, favorabil ploii sub formă de 
aversă. Vint potrivit Temperatura 
va crește spre slirșitul intervalului.

• La bazinul „23 August" din Capi
tală au început ieri campionatele In
ternaționale de sărituri ale țării 
noastre. In concursul de la platformă 
(feminin), victoria a revenit Silviei 
Fiedler (R. D. Germană) - 369,30
puncte, urmată de reprezentanta 
României, Ecaterina Dumitriu 
(310.55 p). La trambulină (masculin) 
primul ioc a fost ocupat de W. Ris- 
tau (R. D. Germană) — 452,07 puncte. 
Ion Ganea s-a clasat pe locul doi cu 
444,45 puncte.

• Iile Năslise șl suedezul Bjorn 
Borg s-au calificat pentru finala tur
neului de simplu de la Mo»ite 
Carlo. In semifinale, Nastase l-a în
vins cu 6—0, 6—4, 6—2 pe fran
cezul Patrick Proisy. (Borg a dispus 
cu 7—5, 6—4, 5—7, 6—1 de francezul 
Georges Govcn).

• SCRIMA. Proba 
floreta din cadrul 
mondiale de scrimă

masculină de 
campionatelor 
(tineret), care

se dispută la Buenos 
ciștigatâ de francezul 
truska — 5 victorii șl 
gere in turneul final.

Aires, a fost 
Frederic Pie- 
nici o înfrin-

internațional• ȘAII. în turneul 
de la Las Palmas (Insulele Canare), 
înaintea ultimei runde, pe primul 
loc al clasamentului se află marii 
maeștri sovietici Leonid Stein și Ti
gran Petrosian, cu cite 9 puncte 
fiecare. Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu ocupă locul 8 (7,5 
puncte).

FOTBAL - Etapa a XX-a
As'iăzi, o nouă etapă in campiona

tul diviziei A la fotbal. Pe stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Mare, Dinamo 
— Jiul Petroșani (de la ora 15). Pe 
stadionul ,,23 August", de la ora 17, 
Rapid — Steagul royu.

în perioada 27 aprilie — 1 Mal, 
unitățile comerciale vor func
ționa după următorul program : 

în zilele de 27 și 28 aprilie 
magazinele alimentare, neaii- 
mentare și unitățile de prestâri- 
servicii vor funcționa cu pro
gram prelungit de 1—2 ore, in 
funcție de necesități. Halele și 
piețele vor fi deschise continuu, 
cu pauză pentru masă, prin ro
tație.

In ziua de 29 aprilie, unitățile 
comerciale ;și de prestări-servl- 

| cil Vor lucra după programul 
■ normal aj zilei de dum'4hiiă.

în ziua de 30 aprilie unitățile 
comerciale alimentare, halele șl 
piețele, precum și unitățile de 
prestărl-servicii vor funcționa 
ca in zi.'ele obișnuite, iar unită
țile de desfacere a produselor 
n falimentare numai oină la ora 
14.09.

In ziua de 1 Mai, unitățile co

merciale și de prestărl-servicii 
vor fi Închise, cu excepția ce
lor care desfac lapte, pi Ine, le- 
gume-fructe, gheajă. precum șl 
centrele de umplere a slfoane- 
lor, care vor fi deschise numai 
pină la ora 12,00.

Direcțiile comerciale județene 
și Direcția municipiului Bucu
rești pot stabili în această 
rioadă programul de lucru 
pentru alte unități, potrivit 
rințelor, 
-•Unitățile'de alimentație

.cele din zonahttaf 
d^’ifcrfcmgftt Șî4ti£ ' pe traseele ~ 
turistice' vOr funcționa ln aceas- 
tă perioadă după orarul obișnuit 

Depozitele comerțului își vor 
adapta programul de lucru ast
fel incit să asigure aprovizio
narea corespunzătoare a unită
ților de desfacere.

(Agerpres)

pe- 
?i 
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O nouă acțiune de vaccinare antipoliomielitică

Intre 23 șl 30 aprilie se va des
fășura in întreaga țară ultima 
etapă a acțiunii de imunizare 
antipoliomielitică din acest an. 
Vaccinul va fi administrat pe 
cale bucală, în cadrul circum
scripțiilor sanitare.

Tn această etapă se va aplica 
doza a IlI-a de trivaccin anti- 
pollomielitic copiilor născuți în
tre 1 decembrie 1971 — 1 decem
brie 1972, doza a Il-a copiilor

născuți ln luna decembrie 1972 
și doza I copiilor născuți in lu
nile ianuarie și februarie 1973, 
precum și celor omiși in etapele 
de vaccinare din ianuarie și 
februarie a.c.

La această acțiune sint invi
tați a-și prezenta copiii la cir
cumscripțiile teritoriale atit lo
calnicii, cit și familiile cu do
miciliul flotant sau care se află 
ocazional in localitate.

★
spectacolele susținute Ia Pl- 
Cimpulung-Muscel, ansam- 
cintcce și dansuri din Ulia-

(Agerpres)

Probabil, de la Campionatele euro
pene din 1969, amatorilor de box din 
București nu Ii s-a mai oferit ocazia 
de a fi spectatori la o gală cu o ți
nută pugilistică atit de inaltă, așa 
cum este reuniunea finală a turneu
lui „Centura de aur". Astăzi, înce- 
pind de la ara 10, vor urca pe ringul 
din sala patinoarului „23 August" 
campioni și vieecampioni olimpici, 
ași ai boxului din Cuba, R.P.D. Co
reeană și România, pugiliști capabili 
să arate că acest sport se întemeiază 
pe noțiunile tehnicii In apărare și in 
pregătirea atacurilor, inclusiv a lo
viturilor ou caraoter decisiv.

In Ierarhia meciurilor de azi, „ca
pul de afiș" este constituit, fără în
doială, de finala categoriei grea 
Stevenson-AIexe, primul, campion 
olimpic la Miinchen, al doilea, vice- 
campion. Vom vedea ln persoana tl- 
nărului cubanez un fel de prototip a 
ceea ce Înseamnă un luptător tehnic 
la cea mai grea dintre categorii. Nu 
intimplător, la Miinchen, specialiștii 
de pe toate continentele II asemuiau 
„tinărului Cassius Clay", ba, majori
tatea il aprecia chiar mai dotat de- 
cit renumitul excampion al profesio
niștilor. De partea cealaltă, ne re- 
intilnim cu Ion Alexe, avind un mi
nus sensibil de greutate, Înălțime șl 
alonjă față de Stevenson, insă cu o 
„meserie" a ringului rezultată din 
multe partide internaționale dificile.

Al doilea meci al galei il vom 
găsi tocmai la polul opus al catego
riilor de greutate, la „semi muscă". 
Aici, vlcocampionul olimpic Kim U 
Cil (R.P.D. Coreeană) — blocaj er
metic, viteză de lovir© uluitoare — 
se va întrece cu Hernandez (Cuba), 
un boxer mult superior ca tehnică și 
forță, celui aliniat de cubanezi la 
Miinchen, adică lui Carbonel. Ur
mează la rind „scmimijlocia", cu ce
lălalt campion olimpic cubanez, Emi
lio Correa (al treilea olimpic cuba
nez, „cocoșul" Martinez, n-a venit la 
București), care se va întrece cu 
Kim De Son (R.P.D. Coreeană). Dcji

mai sint finale 
giliști de peste , .. __
— cal. cocoș : Luis Romcro (Cuba)— 
M. Toni : cat. semiușoară : Ro En Su 
(R.P.D. Coreeană)—S. Cuțov, cat. se
migrea : Gilberto Carillo (Cuba)—M. 
Constantinescu — totuși, in ordine, 
s-ar situa marele derbi românesc din 
ultimii ani, Paul Dobrescu—Calistrat 
Cuțov. Cei doi „ușori" s-au luptat in
tre ei numai in urmă cu trei săptă- 
minl la Pitești, furnizind un specta
col rar. Deși nu ni se pare indicat 
ca cei doi să fie supuși unei noi în
cercări reciproce la interval atit de 
scurt, totuși, avem Impresia că Do
brescu și Cuțov nu se vor menaja 
pentru a ridica derbiul lor chiar plnă 
la nivelul ,,capului de afiș" al galei ! 

în celelalte meciuri ale reuniunii, 
finale „autohtone" Intre Gruiescu și 
Faredln (muscă). Ciochină—Ștcfano- 
vicl (pană), T. Nicolae-Florea (mij
locie mică), Gyorffi—Năstac (mijlo
cie).

interesante intre pu- 
hotare și cei români

V. M1RONESCU

TENIS DE MASĂ TURNEUL

ECHIPELOR R. P. CHINEZE
RM. VILCEA (Corespondentul 

„Scinteli". Ion Stanclu). — Ieri după- 
amiază, echipele reprezentative dn 
tenis de maiă ale R.P. Chineze, care 
întreprind un turneu in țara noastră, 
au susținut o intilnire amicală cu 
selecționatele României. Din echipele 
R.P. Chineze fac parte, Intre alții, 
campioana mondială de simplu Hu 
Yu-lan șl campionul mondial SI 
En-tin. Dintre sportivele și sporti
vii români prezențl la aceste de
monstrații am remarcat pe Maria 
Alexandru, campioană mondială la 
dublu femei, Eleonora M i halca- 
Vlaicov, Teodor Gheorghe.

Ca ln atitea alta ocazii, !n ultimii 
ani, rugbiul românesc și cel francez 
este angajat din nou intr-o confrun
tare directă, cu caracter oficial. As
tăzi, după cum se știe, echipele re
prezentative de juniori ale României 
și Franței Iși vor disputa cel de-al 
cincilea trofeu al competiției denu
mite „Turneul F.I.R.A.", echivalentă, 
ca amploare și reprezentare, cu un 
campionat european. întrecerile, în
cepute miercuri, au prilejuit celor 
două formații etalarea unor calități 
recunoscute in școlile rugbistice res
pective. Juniorii francezi s-au impus 
prin jocul de ansamblu, prin predi
lecția pentru înscrierea cit mai mul
tor puncte la capătul unor șarje 
spectaculoase), ceea ce a lăsat o bună 
impresie spectatorilor, tuturor spe
cialiștilor.

Echipa României s-a arălat bine 
pregătită fizic și tactic. Solicitată mai 
puțin în prima partidă (cu Polonia), 
formația noastră a trebuit să facă 
eforturi serioase pentru a trece de 
echipa Italiei, a cărei comportare Ia 
București s-a situat la înălțime.

Programul complet al ultimelor me
ciuri pentru „Turneul F.I.R.A." este 
următorul : stadionul „Glule.ști" : 
Italia — Spania (ora 9.30) și România 

rranța (ora 11) ; stadionul „Pro
gresul" : R. F. .Germania — Polonia 
(ora 9.30) și Cehoslovacia — Maroc 
(ora 11).

in cadrul „Cupei F.I.R.A." 
pentru seniori, astăzi după- 
amlază (ora 17) se întilnesc pe 
stadionul „Dlnamo" selecționa
tele României șl Marocului. Ar
bitrează G. Genet (Franța).

, ★
Ieri dimineață, la hotelul Intercon

tinental din București a avut Ioc 
ședința Comitetului Executiv al Fe
derate! internaționale de rugbi a- 
mator (F.I.R.A.), condusă de dl. 
teleV*! RA.igne Președln-



vi%ța rnațipnală
CAMBODGIA

Forțele patriotice isi intensifica acțiunile 
ofensive in oreierea capitalei

rS’OM rr\'H 21 (Accrpres). — Simbătă. forțele patriotice cambod
giene au continunt să desfășoare ofensiva declanșată dinspre sud șl 
dinspre vest împotriva pozițiilor lonnolisle din imediata vecinătate n 
orașului Pnom Penh, ceea ce a făcut ca linia principală a frontului 
să Muncă, in sudul capitalei khmere, la numai 18 kilometri de oraș.

Unitățile militare ale regimului de 
la Pnom Penh aflate in localitatea 
S;em Reap, la 20 de kilometri sud 
de capitală, au fost nevoite să se re
tragă sub presiunea atacurilor pa
triciilor, care au pus. de asemenea, 
nâpinire pe un pod de importanță 
strategică din vestul orașului Pnom 
Penh. Se anunță, totodată, că in 
rud-estul capitalei khmere patrioții 
si-au consolidat pozițiile pe cursul 
de apă Bass ac — braț al fluviului 
Mekong — continuind apoi, și din 
această direcție, înaintarea spre 
Pnom Penh.

Surse militare din Pnom Penh au 
recunoscut. pe de altă parte, ..si
tuația critică" in care se află forțele 
lonnolisle dislocate in provincia 
Kompong Chnang și in zonele din 
nord-vestul capitalei, in condițiile in 
care încercările unităților lonnolisle 
de a redobindi controlul asupra im
portantei căi de aprovizionare pe 
care o reprezintă șoseaua nr. 5 s-au 
soldat cu un evident eșec și singu
rul lor mijloc de aprovizionare a

Aniversarea victoriei 
de la Playa Giron

Ședința solemna de la Havana
HAVANA 21 (Corespondentă de la

M. Fabian). — La Havana, in pre
zența lui Osvaldo Dorticos Torrado 
și a altor conducători de partid și 
de stat cubanezi, a avut loc ședința 
solemnă prilejuită de împlinirea a 
12 ani de la victoria obținută de for
țele armate revoluționare si miliția 
națională revoluționară a Cubei la 
Playa Giron. Armando Hart Dava
los. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, a rostit o cu- 
vîntare. evoci nd evenimentele de la 
Playa Giron si importanța lor pen
tru transformările revoluționare din 
Cuba. El a evidențiat ajutorul pe 
care il acordă țările socialiste Cu
bei pentru consolidarea și edificarea 
socialismului.

Inițiative privind 
dezvoltarea contactelor 

reciproce 
americano-cehoslovace
PRAG A 21 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. anunță că ambasadorul S.U.A. 
la Praga a remis ministrului aface
rilor externe al Cehoslovaciei, 
B. Chnoupek. o scrisoare din partea 
secretarului de stat al Statelor Uni
te, W. Rogers, referitoare la aoropia- 
ta vizită in Cehoslovacia a unui grup 
de senatori americani care se vor in
forma. in primul rind. asupra posi
bilităților de dezvoltare a relațiilor 
comerciale dintre cele două țări. în 
cursul primirii ambasadorului ame
rican de către ministrul de externe 
cehoslovac au fost discutate, de ase
menea. unele probleme ale dezvoltă
rii contactelor reciproce, în special 
ale colaborării tehnico-științifice și 
culturale.

Agenția C.T.K. anunță, totodată, 
că au luat sfîrsit tratativele exper- 
ților americani și cehoslovaci in le
gătură cu încheierea unei convenții 
consulare intre cele două țări.

ANGLIA

MARS DE PROTEST 
CONTRA BAZELOR NUCLEARE

LONDRA 21 (Corespondență de la
N. Plopeanu). — Pentru simbătă și 
duminică, organizația „Company for 
nuclear desarmament" a organizat 
un marș de protest de la Glasgow 
la Faslane. la care și-au anunțat 
participarea mii de reprezentanți ai 
oamenilor muncii, ai tineretului și 
femeilor, ca și ai tuturor cercurilor 
progresiste din Anglia. In acest fel, 
opinia publică din Marea Britanie 
iși exprimă protestul împotriva „ba
zelor morții", cum sint numite aici 
bazele nucleare aflate pe teritoriul 
britar.ic. In apelul lansat de organi
zatorii marșului se cere „încetarea 
eursei înarmărilor, desființarea blo
curilor militare și înlocuirea politicii 
de forță și dictat din relațiile inter
naționale cu o politică de amplă co
laborare și cooperare între toate 
țările lumii".

Intr-un articol publicat de ziarul 
„Morning Star" se subliniază nece
sitatea ..intensificării presiunilor 
pentru alungarea acestor monstruo
zități de pe pămlntul britanic, ca o 
contribuție la realizarea unei păci 
trainice".

Opinia publică 
și securitatea 

europeană 
TEMA

CELUI DE-AL 17-LEA 
SIMPOZION „PUGWASH”

SOFIA 21 (Corespondență de la 
C. Amariței). — Jn stațiunea 
bulgară „Drujba", din apropie
rea orașului Varna, a luat sfir- 
șit cel de-al 17-lea simpozion al 
mișcării „Pugwash" care a dez
bătut tema Opinia publică și 
securitatea europeană". La lu
crările simpozionului au luat 
parte oameni de știință din 16 
țări, intre care și din România.

rămas col realizat pe calea aeru
lui. \

★
Biroul primului ministru al Gu

vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodglei a dat publicității un 
comunicat in care se anunță că ofi
țerul pilot So Photra s-a raliat la 
F.U.N.K. și a sosit la Pekin. La 17 
martie 1973. pilotind un avion apar- 
ținind armatei lonnoliste. So Photra 
a bombardat palatul prezidențial din 
Pnom Penh.

★
HONOLULU 21 (Agerpres). — Sim

bătă. aviația S.U.A. a efectuat noi 
raiduri de bombardament asuDra te
ritoriului Cambodglei. a anunțat, la 
Honolulu, comandamentul forțelor 
aeriene americane din Pacific.

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII 
A CINCI ANI DE L4 CREAREA 

ALIANȚEI FORȚELOR 
NAȚIONALE, DEMOCRATICE 

ȘI PAȘNICE DIN VIETNAM

ADUNARE FESTIVĂ 
ÎNTR 0 ZONĂ ELIBERATĂ 
DIN VIETNAMUL DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 21 (Ager
pres). — Cu prilejul aniversării a 
cinci ani de la crearea Alianței for
țelor naționale, democratice și paș
nice din Vietnam, intr-o zonă elibe
rată din Vietnamul de sud a avut 
loc o adunare festivă. Au participat 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. Nguyen 
Huu Tho, președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Huynh Tan 
Phat. membri ai Comitetului Central 
al Alianței, reprezentanți ai organi
zațiilor Alianței din Hue, Da Nang 
și Saigon.

In sprijinul reunificării pașnice 
și independente a Coreei 

Declarația Partidului Revoluționar al Reunificării 
din Coreea de sud

SEUL 21 (Agerpres). — Comitetul 
Central al Partidului Revoluționar 
al Reunificării din Coreea de sud 
a publicat o declarație în care spri
jină rezoluția adoptată de recenta 
sesiune a Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene in legătură cu în
cetarea amestecului străin în aface
rile interne coreene. în declarație se 
subliniază că, deși dialogul Nord- 
Sud a început de multă vreme, nu au 
fost realizați pași ooncreți pe calea 
reunificării Coreei, in primul rind 
datorită prezenței trupelor ameri
cane in Coreea de sud și amestecu
lui S.U.A. in problemele interne co
reene. Sint condamnate. totodată, 
autoritățile de la Seul pentru o se
rie de violări flagrante ale Declara
ției comune Nord-Sud și acțiunile 
ilegale îndreptate împotriva forțelor 
democratice din Coreea de sud. în 
Încheiere se subliniază că Partidul 
Revoluționar al Reunificării si masele 
largi ale populației sud-coreene vor 
continua să lupte cu hotărire pentru 
alungarea trupelor de ocupație, di
zolvarea „Comisiei O.N.U. pentru u-

O nouă confirmare a relațiilor 
prietenești româno-congoleze.

Țara noastră a avut, zilele acestea, 
ca oaspete pe ministrul de externe 
al R.P. Congo, Charles David Ganao, 
care a făcut o vizită oficială, la in
vitația ministrului de externe al 
României. Vizita ministrului congolez, 
convorbirile purtate la București, al 
căror moment esențial l-a constituit 
primirea sa de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se înscriu în con
textul favorabil al evoluției mereu 
ascendente a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări și 
popoare. Așa după cum este cunos
cut, un puternic impuls în dezvolta- 
rea'acestor relații l-au constituit'vi
zita întreprinsă anul trecut in Afri
ca de tovarășul Nicolae Ceaușescu ; 
convorbirile purtate cu acest prilej 
la Brazzaville cu președintele Comi
tetului Central al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, comandantul Marien 
N’Gouabi, Declarația comună adopta
tă au creat condiții din cele mai pri
elnice pentru extinderea și consolida
rea colaborării prietenești româno- 
congoleze in numeroase domenii de 
interes reciproc.

Convorbirile dintre miniștrii de ex
terne român și congolez și Comuni
catul comun dat publicității au rele
vat in acest sens că acordurile șl în
țelegerile Încheiate constituie o bază 
trainică pentru dezvoltarea relațiilor 
reciproce, reafirmîndu-se dorința co
mună de acțiune pentru aprofunda
rea colaborării politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale. Un 
exemplu concret al evoluției pozitive 
pe care o cunoaște colaborarea pe 
plan economic il constituie, de altfel, 
inaugurarea recentă a șantierului pri-

ORIENTUL APROPIAT
O Consiliul de Securitate a 
adoptat proiectul de rezolu
ție franco-britanic • Reuniu
nea șefilor de stat major din 

țările arabe
NAȚIUNILE UNITE 21 (Accrpros). 

— Consiliul dc Securitate, care și-a 
reluat, simbătă la ora 10,00 G.M.T., 
dezbaterile consacrate plingerii liba
neze privind raidurile comandouri
lor israelione de la 10 aprilie, la 
Beirut și Saida, a adoptat, cu 11 
voturi pentru și patru abțineri, un 
proiect de rezoluție franco-britanic. 
Documentul amintit, in ultima sa 
formă, „condamnă atacurile militare 
repetate introprinse de Israel împo
triva Libanului și violarea de către 
Israel a integrității teritoriale și a 
suveranității Libanului", precuhi și 
„toate actele de violență care pun 
in pericol sau duc la pierderea de 
vieți omenești nevinovate".

★
CAIRO 21 (Agerpres). — La se

diul Ligii Arabe din capitala R.A. 
Egipt s-a deschis simbâtă reuniunea 
șefilor de stat major din țările' a- 
rabe, relatează agenția M.E.N. In- 
tilnirea, prezidată de Saad Al Shazly, 
șeful statului major al forțelor ar
mate egiptene, secretar general ad
junct al Ligii Arabe pentru proble
mele militare, va prilejui exami
narea situației actuale din Orientul 
Apropiat.

PEKIN

CONVORBIRILE 

CHINO-MEXICÂNE
PEKIN 21 (Agerpres)'. — La Pekin 

s-a desfășurat’ simbătă o nouă run
dă de convorbiri intre premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze. 
Ciu En-lai, și președintele Mexicului, 
Luis Echeverria Alvarez. Convorbiri
le — relatează agenția China Nouă 
— s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de sinceritate și prietenie.

nificarea și reconstruirea Coreei" șl 
pentru reunificarea pașnică și inde
pendentă a țării.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE A U.R.S.S.

în primul trimestru 
al anului 1973

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității un 
comunicat al Direcției centrale de 
statistică privind îndeplinirea planu
lui producției industriale pe primul 
trimestru al anului 1973.

Producția industrială a U.R.S.S. — 
se spune in comunicat — a crescut 
cu 6.4 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Planul a fost 
îndeplinit la majoritatea produselor, 
valoarea producției industriale reali
zate peste plan fiind de 2 miliarde 
ruble. S-a înregistrat, totodată, o 
creștere a productivității muncii, pe 
această cale realizindu-se 80 la sută 
din sporul producției industriale.

mei uzine de țesături sintetice din 
țara prietenă — unul din obiectivele 
convenite in timpul convorbirilor la 
nivel Înalt româno-congoleze. Tot
odată. se dezvoltă colaborarea in do
meniul cultural-științific. Așa cum 
se știe, in (ara noastră s-au pregătit 
sau studiază in prezent un mare nu
măr de bursieri congolezi — expre
sie a sprijinului acordat Republicii 
Populare Congo in formarea de cadre 
proprii de specialiști.

în cadrul _• schimbului de păreri 
asupra situației internaționale, cele 
două părți și-au exprimat hotărirea 
de a-și aduce in continuare contri
buția la întărirea frontului antiim- 
perialist, la victoria luptei popoare
lor pentru lichidarea colonialismului, 
neocolonialismului și apartheidului.

Reafirmind pozițiile exprimate în 
Declarația comună româno-congoleză 
adoptată în martie 1972, cele două 
părți au subliniat ca un imperativ al 
destinderii necesitatea așezării rela
țiilor internaționale pe baze noi. de
mocratice, respectindu-se cu strictețe 
principiile independenței și suverani
tății naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului In treburile interne și 
avantajului reciproc — principii de 
valoare universală, care trebuie să gu
verneze relațiile dintre toate statele, 
indiferent de regimul lor social-poli
tic, de mărimea sau stadiul de dez
voltare economică. Cele două părți 
s-au pronunțat pentru excluderea a- 
menințăril cu forța și a folosirii for
ței, pentru reglementarea diferende
lor internaționale pe cale pașnică, 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale cu participarea tuturor

Președintele R. A. Egipt a primit pe 
conducătorul delegației Comitetului 

municipal București al P.C.R.
CAIRO 21 (Corespondență dc la 

Nicolae N. Lupu), — Anwar Sadat, 
președintele Republicii Arabo Egipt, 
președinte al Uniunii Socialiste Ara
bi* (U.S.A.), l-a primit, simbătă, pe 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., conducătorul 
delegației comitetului municipal dc 
partid, care întreprinde o vizită in 
Republica Arabă Egipt, la invitația 
Comitetului U.S.A, al guvernonatului 
Cairo.

în cursul întilniril, Gheorghe 
Cioară a inminat președintelui An
war Sadat un mesaj din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul transmis, președintele Anwar 
Sadat a adresat, la rindul său, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un salut 
prietenesc, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală și

washington Raportul anual privind 
relațiile S. U. A. cu străinătatea 

a fost înaintat Congresului
WASHINGTON 21 (Corespondență 

dc la C. Alexandroaie). — Secretarul 
de stat al S.U.A.. William Rogers, a 
înaintat Congresului raportul anual 
privind relațiile politice, economice, 
comerciale, culturale și tehnico-știin
țifice ale Statelor Unite cu străină
tatea.

Raportul subliniază faptul că, in 
anul 1973, „S.U.A. sint angajate in
tr-o serie de importante negocieri 
politice și economice". Transformă
rile intervenite in relațiile cu R. P. 
Chineză sint caracterizate ca un nou 
început in raporturile dintre cele 
două țări, o contribuție la îmbunătă
țirea climatului politic in întregul 
continent asiatic. in ce privește re
lațiile cu U.R.S.S., se apreciază că in- 
tilnirea la nivel înalt de la Moscova 
a pus bazele „unei noi ere de eforturi 
comune sovieto-americane". Subli
niind semnificația vizitei președinte
lui S.U.A. in U.R.S.S., raportul evi
dențiază că „la Moscova președintele 
Nixon și secretarul general al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, s-au anga
jat ca cele două țări să recunoască 
egalitatea suverană h tuturor state
lor. să nu pretindă nici un fel de 
drepturi speciale sau avantaje in a- 
facerile internaționale șl să caute să 
promoveze condiții in care nici o 
țară să nu formeze obiectul interven
ției din afară în afacerile sale Inter
ne. Aplicarea deplină a acestor prin
cipii reprezintă elementul central 
peptru realizarea destinderii, dorită 
în prezent de o mare parte a ome
nirii".

Raportul relevă, de asemenea, Îm
bunătățirea climatului european. 
Convocarea conferinței general-euro- 
pene — se spune in raport — poate 
constitui un prilej excelent de a 
lărgi cadrul relațiilor atit dintre Eu
ropa și S.U.A., cit și al relațiilor in- 
tereuropene.

Raportul afirmă că S.U.A. antici-

agențiile de presă transmit:
Președintele Consiliului 

Revoluției ui Algeriei, Ho,‘- 
ari Boumediene, a primit pe Miloș 
Minici. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal și secretar fede
ral pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, care i-a inminat un mesaj 
personal din partea președintelui 
Tito — relatează agenția Tanlug.

statelor, indiferent de mărime sau 
stadiu al evoluției economice.

Convorbirile au prilejuit exprima
rea convergenței punctelor de vedere 
intr-o gamă largă de probleme ma
jore ale actualității — de la securi
tatea europeană la situația din Indo
china și reafirmarea solidarității cu 
lUDta eroică a poporului cambodgian 
pină la abordarea problemelor Orien
tului Apropiat, a problemelor dezar
mării generale, la sublinierea rolului
O.N.U. in înlăturarea surselor de 
conflicte in viața internațională, așa 
cum preconizează rezoluția inițiată 
de România și adoptată la ultima se
siune a Adunării Generale.

România și Congo, ca țări in curs 
de dezvoltare, apreciază că înlătura
rea decalajului economic presupune 
eforturi proprii susținute, o largă 
cooperare internațională, înlăturarea 
tuturor piedicilor și discriminărilor 
din relațiile economice interstatale și 
se pronunță ferm pentru dreptul fie
cărui stat la valorificarea in mod su
veran a resurselor naționale, pentru 
accesul nestingherit la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne. In 
acest context a fost evidențiat rolul 
O.N.U. in aplicarea programelor com
plexe prevăzute pentru cel de-al 
doilea deceniu al dezvoltării. In In
tensificarea sprijinului acordat tutu
ror țărilor in curs de dezvoltare.

Opinia publică din țara noastră sa
luți rezultatele acestei vizite ca o 
nouă contribuție la întărirea priete
niei și colaborării dintre cele două 
țări, în interesul popoarelor român și 
congolez. al cauzei >colaborării și 
păcii in lume.

Augustin BUMBAC 

poporului român noi succese In dez
voltarea economică șl socială.

Cu același prilej a avut loc o con
vorbire, In cadrul căreia au fost a- 
bordate unele aspecte ale situației 
internaționale și s-a exprimat dorința 
reciprocă de a se acționa in conti
nuare pentru extinderea relațiilor 
de prietenie șl colaborare dintre
P.C.R. și U.S.A., dintre România- și 
Egipt, in toate domeniile, subliniin- 
du-se că aceasta corespunde intere
selor poporului român șl poporului 
egiptean.

Au fost de față, din partea egip
teană, dr. Mohamed Hafez Ghanem, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, Sayed 
Zalei, membru al C.C. al U.S.A., 
prim-secretar al Comitetului U.S.A, 
al orașului Cairo. Din partea română 
a fost prezent Petre Burlacu. amba
sadorul României in Republica Ara
bă Egipt. întilnirea s-a desfășurat 
înlr-o atmosferă cordială, priete
nească.

pează realizarea, in cursul anului cu
rent, a unor progrese semnificative 
in relațiile cu statele Europei de est. 
„De la vizita președintelui Nixon in 
România in anul 1969 — relevă ra
portul — s-au înregistrat îmbunătă
țiri concrete in relațiile cu această 
țară. De asemenea, s-au Îmbunătățit 
relațiile cu Polonia și Ungaria in 
domeniile comercial, consular, in 
cooperarea științifică și tehnologică 
și in contactele culturale".

Secretarul de stat a reafirmat cu 
acest prilej „convingerea că toate ță
rile, indiferent de mărimea sau zona 
in care se află, indiferent de sistemul 
social, sint egale din punctul de ve
dere al suveranității'și independen
ței, au dreptul egal de a-și conduce 
propriile lor interese, fără interven
ție din afară".
Raportul trece în revistă alte eve

nimente ale anului trecut care au 
contribuit la strîngerea relațiilor ro- 
mâno-americane. intre care semna
rea, în decembrie, a celui mai com
plet acord de schimburi și cooperare 
din istoria relațiilor bilaterale. Gu
vernul american — se afirmă, de ase- 
rrtenea, in raport — va continua să 
sprijine legislația care să permită 
exporturilor românești să intre în 
Statele Unite conform normelor 
clauzei națiunii celei mai favorizate 
și speră ca această legislație să fie 
adoptată de Congres in anul 1973.

Raportul subliniază, de asemenea, 
semnificația semnării Acordului pri
vind încetarea războiului și restabi
lirea păcii in Vietnam, trece în re
vistă alte preocupări in domeniul 
politicii externe ameribane — intre 
care viitoarele negocieri din cadrul 
G.A.T.T., problema revizuirii actua
lului sistem monetar occidental — și 
anticipează o îmbunătățire a relații
lor politice și economice ale S.U.A. 
cu țările Asiei, Africii și Americii 
Latine.

Convorbiri sovieto-tuni- 
SigH0. Ministrul afacerilor exter
ne al Tunisiei, Mohamed Masmoudl, 
care se află intr-o vizită oficială la 
Moscova, a avut convorbiri cu mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., Nikolai Patolicev, în pro
bleme privind dezvoltarea reJațiilor 
comerciale ale celor două țări.
, La Ulan Eator a avul loc 0 
Intilnire între Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
alți conducători ai Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, și Xuan 
Thuy, secretar al C.C. al Partidului 
celor oe Muncesc din Vietnam, mi
nistru al guvernului R. D. Vietnam. 
Xuan Thuy a sosit simbătă la Ulan 
Bator la invitația C.C. al P.P.R.M.

Subsecretarul de stat a- 
IHSriCtlIl Kenneth Rush, Înso
țit de asistentul secretarului Depar
tamentului de Stat al S.U.A. pentru 
problemele Orientului Apropiat șl 
sudului asiatic, Joseph Sisco, a avut 
convorbiri la Delhi cu primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, cu 
ministrul de externe, Swaran Singh, 
și cu ministrul indian de finanțe, 
Yeshwantrao Chavan.

Conducătorul delegației 
Asociației de prietenie Chi- 
na-Japonia, Liau Cen-Bi. si ain 
membri ai delegației chineze aflate 
in vizită la Tokio, au avut o intre-' 
vedere cu.Kenzo Kono, președintele 
Camerei Consilierilor a Parlamentu
lui nipon. în cursul convorbirilor, 
Kenzo Kono și-a exprimat convin
gerea că relațiile de prietenie dintre 
Japonia șl R. P. Chineză se vor 
adinei in continuare — relatează a- 
genția China Nouă. Liau Cen-gl a 
vizitat sediul asociației din Tokio 
a rezidenților chinezi din Japonia și 
a transmis compatrioților salutul 
premierului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai.

Sesiunea de primăvară 
a Uniunii interparlamenta- 
yg se va desfășura la Abidjan Intre 
23 șl 28 aprilie, s-a anunțat ofi
cial in capitala Coastei de Fildeș. 
La lucrările sesiunii urmează să 
participe 250 de delegați din 73 de 
țări. Parlamentarii din țara noastră 
vor fi reprezentați de o delegație

Ziarul finlandez „llta Sanomaf" a publicat

0 recenzie pe marginea volumului 
„ Ceaușescu și România" 
apărut în Marea Britanic

HELSINKI 21 (Ager
pres). — Ziarul „lila 
Sanomat", important 
cotidian din Helsinki, 
editat in limbile fin
landeză șl suedeză, a 
publicat in numărul 
din 19 aprilie 1973, sub 
semnătura cunoscutu
lui ziarist Erkki Sa- 
volainen. o recenzie a 
volumului „Ceaușescu

șl România", apărut tn 
Marea Britanle la sflr- 
șitul anului trecut.

Recenzia, care cu
prinde o Întreagă pa
gină de ziar, însoțită 
de fotografia președin
telui Consiliului de 
Stat, prezintă cele mai 
importante pasaje din 
cartea scriitorului en
glez Donald Catch love.

PREȘEDINTELE IRAKULUI 
A PRIMIT PE MINISTRUL DE EXTERNE 

AL ROMÂNIEI
BAGDAD 21 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Româ
niei, George Macovescu. aflat in vi
zită oficială in Irak, a transmis din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, președintelui 
Republicii Irak, Ahmed Hassan Al 
Bakr, care l-a primit simbătă, un 
călduros mesaj de salut, exprimind 
dorința Partidului Comunist Român, 
a statului și poporului român de a 
dezvolta multilateral relațiile prie
tenești de colaborare cu Partidul 
Baas, statul și poporul irakian.

La rindul său, președintele Ahmed 
Hassan Al Bakr a transmis urări de 

Japonia. Cu prilejul amplelor acțiuni revendicative organizate în cadrul 
tradiționalei „ofensive ae primăvară', peste 10 000 de lucrători ai servi
ciilor publice au demonstrat, la Tokio, pentru îmbunătățirea condițiilor 

de muncă și salarizare

condusă de Comeliu Mănescu, pre
ședintele grupului român al acestui 
organism internațional.

R. D. Germană și Repu
blica Guyana au holSrîl sta- 
bilească relații diplomatice la nivel 
de ambasadă, se arată intr-un co
municat difuzat de agenția A.D.N. 
In prezent. R. D. Germană întreține 
relații diplomatice cu 81 de țări ale 
lumii.

FRANȚA'

Un conflict social 
mai puțill obișnuit a- 
fectează in ultima 
vreme o parte din in
dustria automobilelor 
din Franța.

In urmă cu o lună, 
373 de muncitori de 
la atelierul de prese 
al uzinei „Renault" 
din Paris a intrat in 
grevă. Cea mai mare 
parte dintre aceștia 
erau muncitori imi
granți. Ei revendicau, 
în esență, o sporire a 
salariului șf ameliora
rea condițiilor de 
muncă. Inițial, con
flictul lăsa impresia 
unui fapt izolat și lip
sit de importanță. Ce 
reprezentau 373 de 
muncitori intr-o în
treprindere uriașă care 
folosește aproape 
100 000 de salariați ? 
Dar iată că greva ce
lor 373 a avut efectul 
unei reacții in lanț. 
Inactivitatea preselor 
s-a repercutat asupra 

liniilor de montaj, 
producind -șomajul 
tehnic a 7 000 de mun
citori. Aceștia, la rin
dul lor, au cerut plata 
integrală a salariului 
pentru zilele de șo
maj. Și astfel, conflic
tul s-a extins impli- 
cînd circa 37 000 de 
muncitori.

Evoluția grevelor de 
la „Renault", precum 
și dezvoltarea altor 
conflicte similare care 
au afectat in ultima 
perioadă uzinele „Peu
geot" și „Saviem" a 
readus in atenția opi
niei publice problema 
condițiilor de viață și 
de muncă ale munci
torilor imigranți. O 
serie de comentatori 
au evocat faptul că in 
Franța există azi a- 
proximativ 3 milioane 
de imigranți, repre- 
zentind 20 la sută din 
muncitorii ocupați in 
industria țării. Din 
totalitatea muncitori-

dedicată vieții șl 
activității tovarășului 
Nioolae Ceaușescu, a- 
precleri și comentarii 
personale ale ziaristu
lui finlandez asupra 
personalității conducă
torului partidului și 
statului nostru, a bo
gatei sale activități 
interne și internațio
nale.

sănătate și prosperitate președintelui 
Nicolae Ceaușescu, poporului român, 
salutind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide și state.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Tot in cursul aceleiași zile, oaspe
tele român a avut convorbiri cu 
Murthada Said Abdul Baqi, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Irak. 
Au fost abordate aspecte ale rela
țiilor bilaterale și s-a făcut un 
schimb de vederi in probleme inter
naționale. Ministrul afacerilor ex
terne al țării noastre a adresat mi
nistrului de externe irakian invitația 
de a vizita România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

Semnarea unui 
protocol comercial 
româno-algerian
ALGER 21 (Corespondență de la 

Mircea S. Ionescu). — In urma con
vorbirilor care au avut loc intre o 
delegație a Ministerului Comerțului 
Exterior din România și o delegație 
a Ministerului Comerțului din Alge
ria, vineri a fost semnat la Alger un 
protocol privind lărgirea listeloU de 
mărfuri care fac obiectul schimburi
lor comerciale dintre cele două țări 
pe anul 1973. Potrivit prevederilor 
noului protocol, schimburile comer
ciale româno-algeriene pe anul in 
curs vor spori cu circa 20 la sută 
față de listele inițiale prevăzute pen
tru 1973 in acordul comercial pe 
termen lung.

lor semi-calificați 
care lucrează în Fran
ța la benzile de mon
taj, 70 la sută sint 
imigranți. La condi
țiile de muncă foarte 
dificile și la salariul 
redus se adaugă, in 
cazul acestora. con
diții precare de viață. 
Cazați in cămine in
salubre sau in bidon- 
vlluri, exploatați de 
așf^-numiții „vinzători 
de somn" ei intimpină 
mari dificultăți de a- 
daptare.

Ultimele evenimen
te au dovedit insă că 
muncitorii imigraiiți 
au devenit conștienți 
de forța lor și acțio
nează viguros pe sce
na luptelor sociale, re
vendicările lor fiind 
sprijinite de principa
lele centrale sindicale.

Paul 
DIACONESCU 

Paris
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