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Prima «difi*
I

Stăvilirea consumurilor
aSMI

0 problemă a economiei naționale, o obligație pentru fiecare 
conducător sau lucrător din uzine, construcții, transporturi:

RESPECTAREA RIGUROASĂ, REDUCEREA 
CONTINUĂ A NORMELOR DE CONSUM

Plenara C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 mai tie a. c. a subliniat, 
cu toată claritatea, că sarcinile de 
producție ale planului pe acest an 
trebuie Îndeplinite in condițiile 
aplicării unor norme riguroase de 
consum, a unui regim sever de eco
nomisire a resurselor de materii 
prime și materiale, de combustibil 
și energie electrică. însemnătatea 
respectării Întocmai a acestei indi
cații se poate vedea și din faptul 
că. prin încadrarea cu strictețe 8 
consumurilor de materiale In nor
mele prevăzute, se poate realiza o 
economie de 2.3 miliarde lei față de 
anul trecut

Privind cu simț de răspun
dere această importantă sarcină 
economică, in primele luni ale anu
lui s-au realizat, in unele întreprin
deri, Importante economii. Datele 
de care dispunem ne arată că nu
mai In două luni, față de consumul 
normat, s-au economisit 6 419 tone 
de cocs metalurgic pentru furnal, 
868 tone metal la fabricare*  con
strucțiilor metalice pentru con
strucții industriale. 474 mc che
restea rărinnase destinată unor di
verse utilizări, 164 tone benzină 
auto pentru parcursul efectuat cu 
autobuze, precum și alte materii 
prime și materiale. Asemenea rea
lizări fac cinste colectivelor care 
le-au obținut, Intruclt fiecare suc
ces dobindit tn folosirea cu chib
zuință, cu zgîrcenie chiar, a ma
teriilor prime și materialelor, a 
combustibilului și energiei, se În
scrie organic în efortul general al 
oamenilor muncii îndreptat spre 
creșterea eficienței economice, spre 
valorificarea superioară a resurse
lor materiale ale țării.

Realitatea din multe alte unități

Industriale, analizele economice 
arată Insă că rezultatele obținute 
pină in prezent in acțiunea de re
vizuire și reducere a normelor de 
consum nu sint pe măsura cerin
țelor, a rezervelor mari existente 
In întreprinderi. Nu toate între
prinderile. centralele și ministerele 
au acționat cu răspundere și fer
mitate pentru a elabora soluții me
nite să asigure încadrarea norme
lor de consum în indicii stabiliți 
prin plan. Ba mai mult, chiar și a- 
tunci cind s-au revizuit anumite 
norme de consum, in unele cazuri 
soluțiile preconizate n-au corespuns 
in întregime sarcinilor trasate de 
plenara C.C. al P.C.R. ; pe de altă 
parle. in destule întreprinderi și 
centrale, pe ansamblul unor minis
tere. se mal înregistrează depășiri 
inadmisibile ale consumurilor spe
cifice planificate. De pildă, sint 
unități din industria construcțiilor 
de mașini grele și industria con
strucției de mașlni-unelte șl elec
trotehnicii care au depășit.consumul 
norms'! de metal la fabricarea unor 
motoare electrice, sape cu role, ra
corduri speciale din bare și țevi, a- 
numite tipuri de tractoare, transfor
matoare și autotransformatoare și la 
alte produse. La fel stau lucrurile șl 
In unele întreprinderi din industria 
metalurgică, unde s-au Încălcat ne
justificat normele de consum la 
zinc pentru tablă zincată, feroman- 
gan pentru oțel de convertizor ne
aliat, magnezită granulată pentru 
oțel Martin ; sau din economia fo
restieră, care au Înregistrat depă
șiri la consumul de lemn de lucru 
rotund de rășinoase pentru cheres
tea. la rămășițe pentru celuloză, 
plăci aglomerate și plăci flbrolem- 
noase ; ori din Industria chimică, in

cazul consumurilor de acid sulfuric 
pentru producerea anumitor îngră
șăminte chimice și a fenolului : sau 
din industria ușoară — in cazul 
consumurilor de piei brute, bumbac 
ș.a.

Față de asemenea încălcări ale 
normelor de consum — care in fapt 
Înseamnă pagube aduse economiei 
naționale — se cere o intervenție 
promptă și hotărită. Și aceasta, pe 
toate eșaloanele, de la fiecare sec
ție și atelier pină la centrale și 
ministere. Să ne gindim. bunăoară, 
cit de mari sint rezervele de eco
nomisire a metalului in industria 
metalurgică, unde nu s-au înlăturat 
încă, in 
procesul 
s-a pus 
nomice 
nu țin 
concrete 
depășesc 
dustria prelucrătoare. Datorită unor 
atari cauze, prea mult metal — sub 
formă de resturi, tăieturi sau șpan 
— se reîntoarce in combinatele si
derurgice la retopit, determinind o 
mare risipă de muncă și energie. 
Oare nu se pot găsi mijloace pen
tru a curma asemenea stări de 
fapt ? La fel intr-o serie de unități 
constructoare de mașini grele, de 
mașini-unelte și electrotehnice, 
unde prea lent se desfășoară acti- 
vitatca de reprolectare și moderni
zare a produselor din fabricația cu
rentă : in unele întreprinderi este 
prea mic și indicele de utilizare a 
metalului, in comparație cu cele 
mai bune rezultate din unitățile 
fruntașe din țară, cu realizările

totalitate, pierderile In 
de laminare, unde nu 
capăt practicii antleco- 
de a livra profile care 

seama de necesitățile 
ale beneficiarilor, care 

dimensiunile cerute de in-

Imagini al» hărniciei p» ogoarel» județului Tulcea

Satele întimpina
sărbătoarea muncii

ar tof mw w/te hectare insămințate
Duminică, pretutindeni unde tractoarele șl atelajele 

au putut Intra in cimp, s-a lucrat intens Ia Insămlnfări. 
Prezentăm în cele ce urmează citeva relatări ale cores
pondenților noștri privind munca harnică desfășurată 
în cinstea zilei de 1 Mal pe ogoare.

Prin buna organizare — ziua
noaptea — a muncii de pregătire a 
terenului s-a recuperat mult din 
timpul pierdut datorită excesului de 
umiditate. Un număr de 42 de coope
rative agricole de producție din cele 
83 existente în județ au terminat se
mănatul porumbului. Printre unită
țile care au Încheiat această impor
tantă lucrare se numără și cele din 
raza consiliilor intercooperatiste Pe- 
chea, Cuca, Băleni, Bujor. Slobozia- 
Cor.achi și altele. Ținind seama de 
aceste rezultate, duminică au fost or
ganizate acțiuni de întrajutorare în
tre unitățile agricole. „Un număr de 
250 de tractoare, echipate cu mași
nile necesare pregătirii terenului — 
ne spunea tov. Emil Petrache, direc
torul direcției agricole a județului 
Galați, au fost deplasate operativ la 
cooperativele agricole Chiraftei, Ca- 
vadinești, Drăgușeni, Nicorești, Su
ceveni și altele, unde se acționează 
acum cu forțe sporite la semănatul 
porumbului. Ca urmare a creșterii 
de la o zi la alta a vitezei de lucru, 
In județul Galați s-au semăna! cu 
porumb peste 75 000 de ha, din tota
lul de 87 278 ha planificate cu aceas
ta cultură. De asemenea, semănatul 
porumbului s-a Încheiat In 7 între
prinderi agricole de stat, Iar In cele
lalte este aproape terminat, ră- 
minind doar mici suprafețe in lunca 
Prutului. în săptămîna care urmează 
această Importantă lucrare se va în
cheia in tot cuprinsul județului. Este 
hotărîrea fermă a lucrătorilor ogoa
relor gălățene de a întimpina ziua do 
„1 Mai" cu toate lucrările agricole 
efectuate la zi".

zona unde s-a putut 
De pildă, in coopera- 
din cadrul consiliilor 

.............r.......... 3 Gogoșu și Burila 
Mare, unde există terenuri nisipoa
se, prin folosirea la maximum a ca
pacității de lucru a tractoarelor șl 
semănătorilor, in cursul zilei de Ieri 
s-au însămințat aproape 900 hectare 
cu porumb. în 25 de cooperative a- 
gricole. această lucrare este deja 
Încheiată. In cooperativele agricole 
din raza consiliilor intercooperatiste 
Obirșia de Cimp și Girla Mare, po
rumbul s-a însămințat pe mai bine 
de 97 la sută din suprafața plani
ficată. ..Incepind din prima zi a a- 
cestei săptămini — ne-a precizat ing. 
Constantin Bulugiu, directorul gene
ral al direcției agricole județene, 
tractoarele și semănătorile din ca
drul consiliilor intercooperatiste caro 
au încheiat această lucrare vor fi 
mutate in unitățile din zona de nord 
a județului la pregătirea terenului și 
semănatul porumbului. în felul a- 
cesta preconizăm ca în. zilele urmă
toare, să depășim viteza zilnică pre
văzută la semănat, astfel lncît să în
cheiem această lucrare pină la 1 Mal. 
Pină In prezent. In județul Mehe
dinți s-au însămințat 21 000 hectare 
cu porumb, ceea ce reprezintă aproa
pe jumătate din suprafața plani
ficată".

unitățile din 
lucra din plin, 
tlvele agricole 
lntercooperatiste

în județul Ialomița au fost Insă- 
mințate cu porumb 80 000 de hectare 
din 141 600 ha prevăzute. Cooperati
vele agricole din Pietroiu, Ciulnița, 
Poiana, Cosimbești, Perișoru, Borcea, 
Mihail Kogălniceanu, Luciu, Valea 
Ciorii, Gheorghe Lazăr și altele au 
terminat Insămințarea porumbului.

Odată cu lnsămințărlle, in zona de 
nord a județului se fac lucrări de 
evacuare a apei. Astfel, duminică 
s-au săpat 720 m liniari de canal, 
fiind desecate 600 de hectare. Pentru 
a grăbi aceste lucrări pe cit de ur
gente pe atit de importante, la sec-

țla de mecanizare de la Revlga s-au 
adaptat la tractoare roți speciale spre 
a fi cuplate la frezele de săpat șan
țuri.

în primele ore ale dimineții de Ieri 
Inginerul Dumitru Ene, directorul 
S.M.A. Andrășeștl, ne-a prezentat, 
sintetic, următoarea eituație: „în raza 
noastră viteza zilnică la semănat a 
crescut de la 196 la 250 de hectare. 
La cooperativa din Rovine am semă
nat 600 de hectare din 1 187 ha, iar 
la Andrfțșoștl 400 ha din 590 ha. Pen
tru a ne încadra in timpul optim, 
odată cu semănatul scoatem apa de 
pe ogoare. La Gheorghe Doja lu
crează 7 dragline la canalul de eva
cuare, iar la Rovine săpăm șanțuri 
de la ochiurile de apă pină la ca-

Deși in noaptea de slmbătă șl In 
cursul zilei de duminică in județul 
Bihor a plouat aproape fără între
rupere. pe însemnate suprafețe de 
teren s-a lucrat la însămintarea po
rumbului. In multe unități agricole, 
sămința de porumb a fost transpor
tată și acoperită la marginea tere
nurilor destinate Insămlntărilor. ceea 
ce permite, in zilele următoare, să 
se acționeze cu operativitate pentru 
folosirea fiecărei clipe bune de lu
cru. Este de menționat faptul că In 
urma măsurilor luate se preconizea
ză pină la sfirșitul acestei săp+ăminl 
Încheierea semănatului porumbului 
pe cele 63 000 ha planificate. S-au 
luat în acest scop măsuri ca 
viteza zilnică de 5 200 ha 6ă fie rea
lizată și depășită.

PRAHOVA
Mecanizatorii șl țăranii cooperatori 

prahoveni, hotăriți să Încheie lnsă- 
mințarea porumbului pină la 1 Mai, 
au lucrat ieri, printre „ferestrele" 
ploilor. Cu tot timpul nefavorabil, 
mal ales In zonele Drăgăneștl, Mizil 
și Ploiești, tractoarele și utilajele au 
fost scoase, pe tarlale și s-a lucrat 
— atit cit s-a putut — la arat și pre
gătirea terenului. în zona Băicoi și 
Inotești s-a lucrat la insămînțarca 
porumbului. Mecanizatorii care lu
crează pe tarlalele cooperativelor a- 
gricole Conduratu, Cireșeanu și Fin- 
tînele au arat circa 100 hectare. O 
activitate Intensă am Intilnit șl la 
cooperativa Ciorani. Aici, tractoarele, 
grupate, executau arăturile și pregă
teau terenul pentru semănat. La coo
perativa agricolă din Petroșani to
varășul Ion Stoica ne-a spus t 
„Azi se află în cimp peste 100 de oa
meni. Deși terenul este greu, am În
sămi nțat 20 de hectare cu porumb 
și am pregătit terenul pe alte 30 ha. 
Aș dori să evidențiez pe mecanizato
rii Alexandru Burducel și Gheorghe 
Lăcătușu. care au realizat cite două 
norme pe tractor, lucrînd In schimb 
prelungit. El au făcut lucrări de * 
foarte bună calitate".

Spre seară s-a făcut un bilanț al 
activității. „Deși vremea a fost potriv
nică — ne-a spus ing. Aurel Fur fu
ri că, dir'ctorul-general pj 
agricole Prahova — totuși, pe total 
Județ g-au făcut arături pe 1 200 ha, 
s-a pregătit terenul pe alte aproap» 
2 000 ha și s-au fnsăminț-at cu po
rumb suprafețe Însemnate".

direcției

Ce e nou

livrări, pe baza contractelor In funcție, 
vorbim că există o sarcină de partid In 
fi bine să ne-o reamintim.

Ținind seama că pe mari suprafe
țe de teren se menține încă un ex
ces de umiditate, duminică cele mai 
multe forțe au fost concentrate

(Continuare in pag. a IlI-a)

Activitate intensă în portul Constanța

Mărfuri românești
ia poarta maritimă a

George POPESCU

Aurel Drago? MUNTEANU

vasul a 
chingile

(Continuare 
In pag. a II-a)

sfi- 
că

[studenții i

PICĂTURA DE CERNEALĂ

țării

în Sri Lanka?
Convorbire cu H.G.S. RATNAWEERA, 

membru al Biroului Politic, adjunct al secretarului general 
al P.C. din Sri Lanka

I IN UZINE
l
l
i
i

Problema Integrării tnvățămlntulul In producție a 
| /mobilizat forțele multo«- foruri de stat, cadre de spe- 

c;alitate, duclnd la elaborarea unui cadru institu
țional adecvat Consecințele pe plan educațional, cit șl 
amploarea elementelor de instrucție, însușirea unor

1 deprinderi absolut necesare unui viitor profesionist de 
| înaltă calificare au constituit un real progres al siste- 
| mulul nostru de invățămint. Inițiat și realizat sub in-
I drumarea directă a conducerii partidului.
1 Studenții de la institutele tehnice s-au integrat te

meinic in viața unor întreprinderi. Conștiința unor
I răspunderi mai inalte decit simpla notă la examenul 

de sfirșit de semestru a găsit resorturile unei ambiții 
frumoase și a provocat o emulație caracterizată prin 
dimensiuni generoase, însuflețită de idealuri politice și 
cetățenești. La I.I.S. „Automatica" și la uzinele „Elec
tronica" există secții conduse de cadre didactice de la 
Politehnică și servite in întregime de studenții lor. 
asemenea, proiecte de an și proiecte de diplomă

executâ la „23 August", la Fabrica de mașlni-unelte și 
agregate, la Uzinele de mașini grele București și la 
•lte întreprinderi importante.

Pe de altă parte, institutele de Invățămlnt și-au lp- 
rușit o parte din contractele de microproductie. pri
vind executarea unor serii mal mici de aparate și uti
laje necesare diferitelor ramuri economice. Un grup de 
patruzeci de s'.udenți de la Facultatea de electronică a 
realizat, de pildă, un erlipsor electronic pentru semna
lizări navale, avind un contract cu întreprinderea de 
transporturi navale Giurgiu. Au fost deja livrate o sută 
de eclipsoare, care urmează să intre in funcțiune. 
Instalații privind optimizarea alimentării cu căldura 
produsă in termoficare a serelor legumicole au fost 
contractate de Facultatea de energetică.

Se poate spune că mfcroproducțlile contribuie la 
nuanțarea unor preocupări ale întreprinderilor mari și 
la prestarea de servicii necesare, ușurind adesea mun
ca unor uzine. Lucrurile mici au adesea o mare im
portanță. De aceea, apare de neînțeles dificultatea ate- 
lierelor-școalâ și a instituțiilor de Invățămînt In procu
rarea de materiale. ..Este uneori foarte greu să găsim 
piețele de care avem nevoie — spunea mal zilele tre
cute Paul Svasta. Dresedir.y-ie filialei de la Politehnică 
s Centrului stdențesc de studii, cercetări și proiectări. 
I.P.R.S. Băneasa ezită să ne livreze rezistențele, con
densatorii. diodele și celelalte componente absolut ne
cesare producțiilor noastre. E păcat, fiindcă am putea 
face mai mult și mai bine". Este păcat să restringem 
din posibilitățile de realizare a fanteziei lor tehnice 51 
a Indeminărilor însușite in facultate. S-ar cere găsită o 
soluție ca atelierele-școală și toate celelalte forme de 
activitate productivă a studenților să fie Introduse ln- 
tr-un plan de 
Ca să nu mal 
acest sens. Ar

...Ascultam comen
zile comandantului și 
răspunsurile șefilor de 
comoartimente de pe 
NAVA „TÎRGOVIȘ- 
TE". in timp ce lăsam 
In urmă pădurea de 
catarge din portul 
Constanța.

După ce 
scăpat din 
portului, comandantul 
navei, căpitanul de 
cursă lungă Gh. Stoi- 
cescu, m-a Invitat in 
cabina sa.

— Unde „mergem" î 
— l-am Întrebat.

— Sintem o navă de 
linie. Aceasta înseam
nă porturi sigure, fi
xate dinainte pen
tru Incărcare-descăr- 
care. Nava nu așteap
tă marfa, ci este an-

gajată ferm pentru un 
voiaj de 45 de zile 
dus-intors. Escale ? In 
porturile Leexoiees, 
Londra. Hamburg, Ro- 
terdam. Anvers.

— In ce scop 7
— Transportăm pro

duse românești la be
neficiarii externi.

— Ce fel de mărfuri 
se află pe vas ?

— In general, tot fe
lul de produse, ince- 
pind cu mașini și in
stalații șl terminind 
cu bunuri de consum. 
Acum, nava e Încărca
tă cu mărfuri gene
rale.

...Discuția ar mal fi 
putut continua încă 
mult, dar sirena pilo- 
tinei — șalupa care ne 
însoțea pentru ..recu-

perarea" pilotului — 
anunța că este mo
mentul să ne Întoar
cem.

Am revenit In port, 
unde, nu de multă 
vreme, acostase „PRE
DEALUL" — un car
gou de 15 000 tdw, În
tors In țară după un 
voiaj de șase luni.

— Am plecat, avind 
la bord mărfuri gene
rale și autocamioane 
„Carpați" cu destina
ția R.P.D. Coreeană — 
declară căpitanul de 
cursă lungă 
rașcu, 
navei. La 
am încărcat 
tă, oțeluri 
Următoarea 
făcut-o tn 
japoneze

Gh. Iu- 
comandantul 

Întoarcere 
magnezl- 
«peciale. 

escală am 
porturile 

Vakayana,

După cum se știe, (ara noastră a găzduit recent o delegație a Parti
dului Comunist din Sri Lanka, care a făcut o vizită de prietenie la in
vitația C.C. al Partidului Comunist Român. Cu amabilitate, conducă
torul delegației a răspuns Ia citeva întrebări ale ziarului „Scinteia".

Stat-lnsular, situat In Oceanul Indian, la întretăierea vechilor dru
muri comerciale ce leagă Europa de Orientul Îndepărtat, fostul Ceylon 
șl-a dobindit independența in 1948, după mai bine de patru secole 
de dominație colonială. El a rămas insă, in continuare, membru al 
Commonwealthului britanic, cu statutul de dominion, pină in mai 1972, 
cind s-a proclamai republică suverană șl independentă, revenind la nu
mele tradițional de Sri Lanka (in limba sinhaleză, „Țara frumusețiin 
sau „Țara fericită"). Actul proclamării republicii a fost una din con
secințele directe ale victoriei in alegerile parlamentare din 1970 a 
Frontului Unit al forțelor de stingă șl democratice, in urma cărora a 
fost alcătuit guvernul de coaliție, condus de d-na Sirimavo Bandara- 
nayke, și format din reprezentanții partidului libertății, partidului so
cialist și partidului comunist.

Succintei treceri in revistă de către oaspete a etapelor fundamen
tale din viața tlnărului stat independent i-a urmat prima întrebare 
— referitoare la realizările guvernului de coaliție, ca și la problemele 
care ii stau in față.

Kobe, Yokohama pen
tru diverse echipamen
te industriale. Din 
portul Whampoa (R.P. 
Chineză) am încărcat 
mărfuri generale (ca
fea. colofoniu, ananas 
Ș.a.) și utilaje indus
triale, iar din portul 
SingaDore am Încăr
cat cauciuc natural și
latex.

— Șl acum...
— Acum, slntem 

nătoși, mulțumiți 
totul a mers bine, că 
In ciuda greutăților a- 
cestei călătorii, a mo
mentelor dificile — da
torate unor furtuni 
care au ridicat valu
rile plnă la 10 m și a 
vlntului de forța 12 — 
am putut să ducem 
mărfurile românești la 
destinație șl să ne In-

toarcem cu alte pro
duse : mașini și insta
lații, materii prime 
utile dezvoltării eco
nomiei naționale.

...Am ' parcurs cu 
pasul kilometri intregl 
in incinta portului 
Constanța. O activitate 
febrilă : mașini grele, 
uruit de lanțuri, scriș- 
net strident de metale 
ciocnite, docheri, ma
caragii. marinari, că
pitani de cursă lungă, 
autostlvuitoare. poduri 
rulante, macarale... Un 
du-te-vino permanent 
Zeci de trenuri, cu sute 
do vagoane, vin șl

— Luna viitoare, ne-a declarat 
drsa, se împlinesc trei ani de la 
victoria in alegeri a Frontului Unit. 
Programul stabilit de comun acord 
de cele trei partide cuprindea un 
șir de măsuri progresiste, menite 
să consolideze dezvoltarea indepen
dentă a țării, să creeze cadrul unei 
modernizări a economiei, pe calea 
extinderii și întăririi controlului sta
tului asupra unor 1 
importante, cum 
sint sectoarele 
bancar, comercial 
și agricol. Au fost 
Înființate un nu
măr de corporații 
de stat prin inter
mediul cărora re
vine in prezent 
sectorului de stat 
30 la sută din to
talul Droducției 
industriale, acti
vitatea bancară 
fiind, de asemenea, 
lui statului : au '_______ ______
tari cantitative in ce privește 
proprietatea particulară asupra bu
nurilor imobiliare la orașe : a fost 
dublată rația săptăminajă de orez, 
desfăcută Ia un preț scăzut ; in sfir
șit, a fost adoptată legea cu privire 
Ia reforma agrară, aceasta fiind, pe 
de o parte, cea mai importantă Înfăp
tuire a ultimilor ani. Potrivit acestei 
reforme — de la care sint insă ex
ceptate plantațiile de ceai, care apar
țin capitalului străin — fiecare fa
milie nu poate poseda mai mult de 
10 ha insamințate cu orez, in cazul 
cind pe lingă orez mal există șl alte 
culturi, suprafața respectivă neou- 
tlnd depăși 20 de hectare. In felul' a- 
cesta «-a creat o suprafață disponl-

asemenea pirghil

® Prin ce se definește po
litica guvernului de coali
ție ? b Care sînt preocu
pările partidului comunist? 
© Cum evoluează partici
parea sa în guvern ?

. supusă controlu- 
fost stabilite limi- 
in

bilă de circa 170 000 hectare, care !n 
parte urmează să fie dată In folo
sință țăranilor Individuali fără pă- 
mint, iar In parte să fie lucrată In 
comun In cadrul unor cooperative. 
O hotărlre finală nu a fost incâ 
luată, dar guvernul este hotărit să 
ducă la bun sfirșit reforma agrară, 

în fine, doresc să menționez că a 
fost adoptată o nouă Constituție. În
temeiată pe afirmarea drepturilor su

verane ale po
porului, depășin- 
du-se in felul 
acesta limitele 
și imperfecțiunea 
Constituției ante
rioare.

Pe plan extern, 
guvernul desfă
șoară o politică 
de nealiniere, de 
apărare a inde
pendenței națio
nale și suvera- 

O atenție specia- 
legăturllor cu ță- 

- ... S-au stabilit re- 
diplomatice cu R.D. Germană,

nltățll de stat, 
lă este acordată 
rile socialiste, 
îațîi ei-*.z  ___ __ ,
FLP.D. Coreeană. R.D. Vietnam, a 
fost recunoscut Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. Am recunoscut, de a- 
semenea, Republica Bangladesh, iar 
guvernul 3 propus ca regiunea Ocea- 

Ir.d'.-.. ci Ce declarată zonă anulul Indian să fie 
păcii.

In pofida acestor realizări, trebui» 
recunoaștem că.să datorită sechele-

Convorbire consemnată d» 
Romulus CAPLESCU

(Continuare In pag. a IV-a)
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SCENA

Premiere teatrale
C O N C E R TE

Un artist profund,
o operă remarcabilă

Combinatul chimic

din Făgăraț

• TEATRUL TV prezinți marți, 
24 aprilia 1973, In premieră absolută, 
comedia „Un tlnăr mal puțin turios- 
de I.D. Serbau, lucrare căreia I s-a 
conferit o mențiune l*  concursul de 
scenarii TV — ediția 1972. Regla: 
Ariana Kunner-Stoica. Scenografia: 
Dumitru Icodim. în distribuție: Se
bastian PapalanJ, Violeta Andrei, 
Adina Popescu, Vladimir Găetan. 
Dimltrie Dunea. Liliana Welther, 
Rodioa Popescu, lom Podoleanu, 
Radu Dumitrescu. Eugen Racoți, 
Constantin Fiorescu. Florin Diaconu, 
Carmen Cinteză, Vlrgii Fi on da.

Tralan Ghlțescu-Ciurea; »cenogr*fl*,  
păpușile și decorul: Mircea NicoJau. 
In prezent, păpușari! gălățenl se 
pregătesc pentru o nouă premieră 
cu spectacolul „Fromctcu" de Al. 
Mitru.

• TFVTRUL NATIONAL DIN 
CRAIOVA va prezenta, mi ine seară, 
în rh-'ua m clădire, premiera „Vlaicu 
Vodă" de Al. Davila. Rcg a : Gh. 
Jora. Scenografia : Liviu Ciulei. In 
rolurile principale : Ion Pavlescu și 
Lenl Pințea.

TURNEU BUCUREȘTEAN
• TEATRUL GERMAN DIN TI

MIȘOARA prezintă azi. 23 aprilie 
(seara) și miine 24 aprilie, diminea
ța (pentru elevi), la Teatrul Mic din 
București, spectacolul „Urfaust" de 
Goethe, în regia prof. Otto Lang, 
director genera] al Teatrului Națio
nal german din Weimar (R.D.G.). 
Scenografia: Franz Havemann, de 
la același teatru.

• în accastA seară, la ora 20. la 
Ateneul Român «re loc recitalul 
extraordinar al pianistului Chris
toph F.schembach (R. F. Germa
nia). In program lucrări de Mo
zart, Schubert. Chopin. Christoph 
Eschcmbach este. de asemenea, 
solistul concertului simfonic al Fi
larmonicii de stat „G. Enescu'*  
din 24—25 aprilie, concert dirijat 
de Mircea Crislescu. Alături de 
concertul nr. 1 pentru plan și or
chestră de Brahms, programul in
clude lucrări aparținind compozi
torului Ion Dumitrescu.

• Concertul de 1oi. 26 apri-lie. aâ 
Orchestrei simfonice a Radiotcle- 
viziunii române va fi condus de 
dirijorul Ion Baclu. Vor fi audiate 
lucrări de Mozart, Enescu, Stra
vinsky.

Succese ale
Premiul I al

★
Intcrprețllor români, 
prestigiosului Con-

curs do canto ,.Maria C-analls", 
organizat la Barcelona, * fost riș
ti gat In acest an de soprana Ma
ri lena Marinescu de la Teatrul 
muzical „N. Leonard" din Galați ; 
cel dc-al doilea premiu a fost con
ferit tenorului Marius Cosmcscu, 
membru al corului Filarmonicii de 
stat „G. Enescu", iar prima meda
lie a concursului a fost atribuită 
cintărețulul Constantin Zaharia de 
la Opera română din Cluj. Pianis
tele Doina Micu și Eva Suva și-au 
dat concursul la această reușită a 
artei lirice românești.

• Festivalul Internațional dc fol
clor nl țărilor dunărene a fost or
ganizat In acest an, in zilele de 10, 
11 aprilie, la Novl-Sad, In R. 8. F. 
Iugoslavia. Partlcipanțil români la 
această Importantă manifestare — 
soliștii Maria Butaciu, Bcnone 81- 
nulescu, Toni Iordache, Dumitru 
Zamfira, — s-au bucurat de un 
deosebit succes.

• TEATRUL NAȚIONAL „VASI- 
LE ALECSANDRI" din Iași își in
vită spectatorii la cunoscuta piesă 
a lui Hori*  Lovinescu: „Petru Ra
re?". cu Teofil Vîlcu In rolul prin
cipal. Regia : Sorana Coroamâ. 
coruri: Hristofema Cazacu.

LA OPERA ROMÂNĂ „SEARĂ DE BALETE SIMFONICE"
De-

• TEATRUL NATIONAL DIN TI
MIȘOARA a înscrii pe afșul său 
premiera ultimei piese a lui Virgil 
Stoenescu „O fată imposibilă". Re
gia: Marietta Sadova. Scenografia: 
Doina Aimășan-Popa.

• TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ — secția română — anun
ță premiera pe ‘ară a piesei lui Ro
mulus Gug*  ..Speranța nu moare In 
zori".

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV prezintă In premieră abso
lută piesa autorului sibian Corneliu 
Draconian ..Poteca trece printre 
stincl". Regia: M. Comișteanu, Sce
nografia: Cristina Urdea

• TEATRUL DE N'ftRD DIN 
SATU-MARE — secția română — a- 
nunță premiera: „O fată imposibilă" 
de Virgil Stoenescu. Regia: Ion De- 
loreanu. Scenografia: Ion Sasu.

• TEATRUL DE STAT DIN ORA
DEA — SECȚIA MAGHIARA, a 
prezentat în premieră piesa „In a- 
murg" de Gerhard Hauptman. Rolul 
principal a fost interpretat de acto
rul orâdean Halăsl Gyula. care, cu 
acest prilej, a fost sărbătorit pen
tru 30 de ani de activitate scenică, 
dintre care 25 de ani la Oradea. La 
reușita spectacolului și-a dat con
cursul actrița Szeleș Ana.

• TEATRUL „VICTOR ION PO
PA" DIN BlRLAD anunță premie
ra „Montserrat" de E. Roblăs, in re- 
fna Iul Cristian Na cu și scenografia 
lui AL Olian.

• La TEATRUL DE PĂPUȘI DIN 
GALAȚI B avut loc premiera spec
tacolului „Croltorașul cel viteaz" de 
Maria Cupcea, după basmul cu ace
lași nume al fraților Grimm. Regia:

Marți, 24 aprilie, 1973, la Opera 
Română va avea loc o nouă pre
mieră : BALETE SIMFONICE. 
Iubitorii genului vor putea ur
mări transpunerea- coregrafică 
a unor piese simfonice dc mare 
popularitate : „TIU Eulenspie- 
gcl“ do Richard Strauss, „Uce
nicul vrăjitor" de Paul Dukas. 
„Preludiile" de Franz Liszt și 
„Bolero" de Maurice Ravel. 
Libretul baletelor șl coregrafia 
aparțin maestrel de balet Tilde 
Urseanu, Iar scenografia, Paulei 
Brâncoveanu. Din distribuție 
cităm numele unor balerini de 
prestigiu : Magdalena Popa,
Ileana Iliescu, Valentina țlas- 
sinl, Elena Dacian, Cristina 
Saru, Paraschiv Pi el can u, Pe
tre Clortea, Bojidar Petrov, 
Amatto Checlulescu, Mlhai 
Ciortea, Ion Alexe. Conducerea 
muzicală aparține dirijorului 
Cornel Trăllcscu.

GALATI

La Galați a fost constituită dumi
nică asociația corală „Filarmonia".

La festivitate și spectacolul ce a 
avut loc au participat tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
membri ai biroului comitetului ju
dețean de partid și al consiliului 
popular județean. Ion Dumitrescu, 
maestru emerit al artei, președintele 
Uniunii compozitor Jor. numeroși ce
tățeni ai orașului, invitați. Membrii 
fondatori ai asociației au adresat cu 
acest prilej Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă.

O inedită manifestare muzicală
Soliști ai Orches

trei simfonice a Ra- 
c.oteleviziunli române, 
în compania ansam
blului lor cameraL 
condus de oboistul 
Petre Bocotan — au 
susținut de curind. o 
manifestare anarte. vă
dind disponibilități de 
înaltă valoare. Mă 
refer la trompetistul 
lancu Văduva, in a 
cărui mină instrumen
tul dezvăluie cu ge
nerozitate posibilități 
melodice rare, perma
nent susținute de un 
ton bogat si maleabil, 
la contrabas!stal Wolf
gang GQtteler — un

muzician virtuoz, cu 
acces către stiluri 
componistice distincte 
(de la Vivaldi și Pa
ganini la creația con
temporană sau jaz), 
la clarinetistul Ștefan 
Korody, dezvăluind o 
frazare firească, suplă 
întreținută de un su
net expresiv. Anima
torul acestei inedite 
seri de muzică — 
oboistul Petre Boco
tan — a apărut, de a- 
ceastă dată, ca dirijor 
al concertului. Calită
țile sale dirijorale au 
reieșit cu pregnantă 
In interpretarea Pre

ex- 
sobru, 
dntec

ludiului pentru or
chestră de coarde de 
Gheorghe Draga, pagi
nă de un accentuat li
rism enescian. 
pusă cursiv, 
aidoma unul 
simplu și grav.

Apreciind faptul că 
flecare dintre orches
trele țării dispune 
de reale capacități so
listice, o atare iniția
tivă — menită a sti
mula forțele artistice 
Interpretative proprii 
— poate să nu 
mină singulară.

râ-

Dumltru 
AVAKIAN

Spectacol pentru fruntașii
în producție

BISTRIȚA (Corespondentul „Scin
teii". Ion Anghel). — Casa orășe
nească de cultură a organizat un 

-program artistic dedicat fruntașilor 
In producție din Întreprinderile de 
pe platforma industrială din orașul 
Bistrița. Spectacolul a avut loc pe o 
acenă instalată In hala de prelucrări 
mecanice de la Uzina de utilaje 
pentru industria materialelor de con
strucții și refractare. Au asistat 
peste 200 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din uzina gazdă, precum 
și de la fabrica de textile nețesute 
„Nettex", Combinatul de prelucrare

a lemnului $1 Șantierul de construc
ții industriale.

Prima parte a programului a fost 
susținută de brigada artistică de agi
tație a casei de cultură. Textele 
cintecelor. scenetelor si versurilor 
interpretate s-au referit concret la 
diferite acțiuni și inițiative valoroase 
ale lucrătorilor din cele 4 Întreprin
deri. inițiative care au contribuit la 
realizarea Înainte de termen a sarci
nilor de plan. In continuare, ansam
blul „Cununa de pe Someș**  a Închi
nat fruntașilor in Droductie un bo
gat program de cintece si dansuri 
populare, specifice iudetului Bistrl- 
ța-Năsăud.

(Urmare din pag. D

pleacă de la rampele de în
cărcare și descărcare. In 
vagoane : tractoare, auto
camioane, mașini șl Insta
lații. bunuri de consum am
balate In cutii cu Inscripția 
„Made In Romania", sute 
de tone de marfă, de utila
je aduse de peste mări șl 
mări. Este activitatea co
tidiană a portului care, ca 
lntr-o oglindă, semnifică 
intensificarea schimburilor 
noastre comerciale cu cele
lalte țări.

In zilele acestei primă
veri portul zumzăie ca un 
uriaș stup. Anul trecut, 
portul 8 primit și expediat 
peste 5 200 de nave care ve
neau sau plecau din și spre 
toate porturile lumii : 6-au 
derulat peste 9 milioane 
de tone de marfă. Se exe
cută mecanizat toate ope
rațiunile de Incărcare-des- 
cărcare la cele circa 40 de 
nave existente zilnic in 
port, „reîmprospătate" de 
tflte șapte noi vase intrate 
In fiecare zL

— Lucrez la o macara de 
3 000 kg forță — Îmi spune 
macaragiul Petre Manea. 
Am încărcat pentru „Tir- 
govișle" mărfuri românești 
cu glndul că vinzindu-le 
avem posibilitatea să adu-

cern alte mărfuri necesare 
nouă. Iată de ce și noi, 
docherii- ne străduim să fa
cem totul pentru ca durata 
operațiunilor și staționarea 
vaselor In port să fie cit 
mai redusă.

Anul trecut, vapoarele

EXPOZIȚII
o In sălile Dalles (Bd. N. Bâlces- 

cu 18) poate fi vizitat SALONUL 
REPUBLICAN DE DESEN ȘI GRA
VURA 1973.

• La sala mare a Palatului — sala 
Cretzulescu (intrarea prin str. Bi
serica Cretzulescu) s-a deschis o 
expoziție de cărți și alte publicații 
neperiodice, publicații periodice, dis
curi. timbre filatelice și reproduceri 
de lucrări celebre, organizată de 
V'O MEZDHUNARODNAYA KNI- 
GA și REPREZENTANȚA COMER
CIALA a U.RS.S. la București.

• In sala Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare șl democratice din Româ
nia (Bd. 1 Mai nr. 1) poate fi vizi
tată expoziția de grafică militantă 
Ilie Schbn. Expoziția este organizată 
de U.A.P.

ft „Clasicul ca atitudine in creația 
tinerilor 
expoziția 
prezintă, 
Galeriile 
cu 23).

artiști" — se intitulează 
pe care ATELIER—35 o 
sub auspiciile U.A.P., la 
Orizont (Bd. N. Bălces-

• La Galeria Galateea (Calea 
Victoriei 32) se află deschisă expo
ziția graficianului Toni Avram.

Mu- 
(str. 
află

. . . a
pictorului Sabin Popp, va avea Ioc 
un simpozion menit să evoce figura 
pictorului. Vor lua cuvîntul: artistul 
poporului Ion Jalea, Adam Băâțatu, 
Ștefan Nenlțescu, Teodora Popp, Ni- 
colae Romanescu. Această inițiativă 
se Înscrie In seria manifestărilor me
nite să evoce figuri dintre ceje mal 
reprezentative ale artei românești, 
personalități ale căror lucrări se află 
in patrimoniul Muzeului de artă al 
republicii.

• Marți, 24 aprilie, in sălile 
zeului de artă al Republicii 
Știrbei Vodă nr. 1), unde se 
deschisă expoziția retrospectivă

★
BUZĂU (Corespondentul „Scînteii", 

Miha! Bâzu). — In sălile Palatului 
municipal din Buzău a avut loc 
vernisajul „Expoziției de primăva
ră", organizat de cenaclul buzoian al 
Uniunii artiștilor plastici, în colabo
rare cu Comitetul județean pentru 
cultură șl educație socialistă. Con
stituită in exclusivitate din lucrări 
de grafică, expoziția reunește o sea
mă de artiști plastici buzoleni, cu- 
noscuțl publicului din alte întâl
niri individuale sau de grup.

REȘIȚA (Corespondentul „Scîn
teii", Nlcolae Cătană). — Casa de 
cultură a sindicatelor din Reșița 
și-a deschis din nou sala de expo
ziții pentru a prezenta cele mai 
bune lucrări ale profesorilor de 
desen din Reșița. Expoziția oferă 
40 de lucrări de grafică și pictură.

MIERCUREA CIUC (Coresponden
tul „Scinteii", TomSri Geza). — La

Casa de cultură a orașului Miercu
rea Ciuc s-a organizat expoziția de 
fotografii Nagy P. Zoltăn. Pe lingă 
portretele unor muncitori și țărani 
din județul Harghita, o bună parte 
a lucrărilor expuse oglindesc marile 
transformări economlco-sociale din 
această zonă.

SF. GHEORGHE (Corespondentul 
„Scinteii"). — în 6ala de expoziții a 
Muzeului județean din Sf. Gheorghe 
a avut loc vernisajul expoziției de 
grafică, a artistului clujean Cseh 
Guszlăv. Expoziția a fost organiza
tă de cenaclul U.A.P. din Sf. Gheor
ghe, In colaborare cu Muzeul jude
țean din localitate.

CLUJ (Corespondentul „Sdntell", 
AI. Murcșan). — Sălile de expoziție 
ale Muzeului de artă din Cluj găz
duiesc expoziția „Plastica bănățeană", 
organizată in colaborare cu Muzeul 
Banatului din Timișoara. Sint expu
se peste 80 de lucrări de pictură, 
grafică și sculptură, realizate lnce- 
pind cu sfirșitul secolului al 
XVIII-lea și pină in zilele noastre.

FOCȘANI (Corespondentul „Scin
teii", Ionel Nistor). — Artiștii plas
tici vrinceni, membri al cenaclului 
„Gheorghe Tattarescu". au organizat 
prima lor întâlnire cu publicul, pre- 
zentindu-și cele mai reușite lucrări 
în expoziția deschisă recent în ho
lul Casei de cultură.

TIMIȘOARA (Corespondentul „Scin
teii", Cezar Ioana). — Sub genericul 
„Arta la locul de muncă", cenaclul 
artiștilor plastici de pe lingă Consi
liul județean al sindicatelor Timiș 
continuă Inițiativa organizării de 
expoziții în întreprinderile industri
ale din municipiul Timișoara. Săp- 
tămlna trecută, de exemplu, In sec
țiile de producție ale combinatului 
de industrie locală au fost expuse 58 
de lucrări de pictură, grafică, meta- 
lo-plastle, pirogravură și sculptură, 
realizate de artiști amatori din rin- 
dul salariaților.

r
Ca din propria-l 

grădină...

românești derulate prin 
portul Constanța au parcurs 
— încărcate cu produse ro
mânești pentru export sau 
cu cele străine necesare e- 
conomiei naționale — peste 
2 600 000 mile marine. Adi-

câ tot atit cit ar fi Încon
jurat de peste 100 de ori 
pămintul ta Ecuator. Pentru 
a satisface cerințele comer
țului exterior, s-au extins 
liniile regulate In zonele de 
navigație pe direcțiile Ca
nada, Chile, Africa de vest

S-a ajuns astfel ca Româ
nia să aibă legături comer
ciale maritime cu peste 80 
de țări ale lumii. Navele 
românești, ca și cele Închi
riate străbat azi toate mări
le și oceanele, transportind 
produse de calitate, compe
titive, apreciate de către 
beneficiarii noștri. Așa se 
explică faptul că traficul 
portuar a crescut față de 
plan, numai In primul tri
mestru ai anului acesta, 
cu aproximativ 8 la sută, 
iar Încasările în valută au 
fost depășite cu circa 
297 000 Iei valută.

Azi, statisticile referitoa
re la portul Constanța oferă 
imaginea unui trafic intens 
Impus de dezvoltarea co
merțului exterior al Româ
niei. de creșterea ponderii 
operațiilor comerciale In
ternaționale. O singură ci
fră este concludentă : anul 
trecut, peste trei pătrimi 
din volumul oomertulul 
nostru exterior s-a efec
tuat prin portul Constanța.

Expoziția retrospectivă a operelor 
Iul Han» Eder. deschisă în Iarna șl 
primăvara anului trecut, mal Intll la 
Brașov, din inițiativa Muzeului ju
dețean brașovean, și apoi la Bucu
rești, a readus în atenție un artist 
mal puțin cunoscut azi marelui pu
blic, dar care a avut un rol marcant 
in pictura transilvăneană Interbe
lică. Prezența iui Hans Eder In 
viața artistică românească era re
marcată șl apreciată de critica epo
cii. I-au consacrat observații nuan
țate șl cuvinte de laudă Lucian Blaga 
șl O. W. Cisek, Tonitza și Petru Co
ma rnescu.

Născut la Brașov, la 19 aprilie 1883, 
Hans Eder și-a făcut primele studii 
la Munchcn, cu 
profesorul Haber
mann. In operele 
lui Hans Eder ex
periențele anilor 
de studiu au lă
sat urme adinei. 
Ele au Însemnat 
pentru tinărul ar
tist confruntarea 
cu pictura unor 
personalități de 
prim rang, a că
ror viziune contribuise, și continua 
s-o facă, la constituirea sistemului 
de valori ale glndirii artistice 
secolul XX.

Toate acestea se petreceau la În
ceputul veacului, cind Încercările de
butului, asimilarea atltor experiențe 
de cultură coincideau pentru Hans 
Eder, ca și pentru alțl artiști tineri 
al vremii, cu dezvoltarea unei con
științe vii a rolului artistului in so
cietatea modernă. Operele pictate de 
Hans Eder in anii premergători pri
mului război mondial, și la puțină 
vreme după încheierea lui, ni-1 infă- 
țișează ca pe un artist care Încearcă 
să deslușească faptele și probleme
le vieții, Înțelesurile lor — și nu 
se mulțumește doar cu experimen
tarea unor metode și mijloace de or
ganizare a limbajului de forme al 
picturii. Rămin astfel înscrise in 
arta noastră ca opere semnificative 
puternicele compoziții lnfățișind as
pecte din vremea războiului : cele 
intitulate „Kolomeea — mașini dis
truse", datată 1915 și „Kolomeea — 
fabrică in ruine", din același an, 
„Retragerea trupelor austro-ungare" 
(1914) și „Spînzurătoare din primul 
război mondial" (1914). De o mare 
intensitate dramatică in coloritul lor 
sobru — de griuri și brunuri — aces
te lucrări iși fundamentează expre
sivitatea pe gestul pictural — nervos, 
energic, amintind desigur de Van 
Gogh, in special prin cerul în roto
coale al „Fabricii in ruine". Tot din 
această perioadă datează un cap do 
expresie — „îngrozitul" — de astă 
dată purtînd ecouri nete din ex
presionismul de factură vio
lentă al lui Kokoschka. Este de

După o lună de la punerea 
In funcțiune, 

o importantă instalație 
produce la parametrii 

proiectați
BRAȘOV (Corespondentul 

„Scinteii", Nlcolae Mocanu). — 
Cu numai o lună de zLle în 
urmă, la combinatul chimic 
din Făgăraș a fost pusă In func- 
țluhe o modernă fabrică de ni- 
trobenzen. Executarea la un ni
vel superior a lucrărilor de 
montaj și asigurarea desfă
șurării in ootndiții optime a 
probelor tehnologice au per
mis ca la numai o lună de 
zile de la intrarea în funcțiune 
noua fabrică să lucreze la para
metrii prevăzuțl In proiect Tot
odată, obținindu-se o produc
ție de calitate superioară, aceas
ta a putut fi oferită Încă de pe 
acum la export.

rcmarcat aid felul în care Han» 
Eder adoptă un mod de a pre
zenta acest *’ 
de expresie", foarte frecvent tratat 
de pictura Începutului de veac XX și 
de mediul artistic milnchcnez, unde 
Eder și-a făcut studiile în special. 
Alături de chipurile de oameni foarte 
virstnlci, obosiți de viață, exprimind 
melancolia regretelor, Eder trece șl 
la evocarea unei figuri răscolite de 
sentimente puternice, de neliniște 
dramatică. Ar fi totuși o greșeală 6ă 
considerăm această primă etapă a 
creației Iul Eder ca o fază expresio
nistă in totalitatea el. Din aceeași 
epocă datează peisajele de la Brugge 
— „Toamna in Brugge", lirică, dulce 

cintare a reflexe
lor unor case a- 
tinse de lumina 
trandafirie a a- 
pusului. In apa 
orelor de aeară. 
Intilnim de mal 
multe ori In evo
luția biografiei 
creatoare a lui 
Hans Eder supra
puneri »tlllstlce, 
care ajung, pină 
ca una din trăsă-

motlv al „Capului

90 de ani de la nașterea

pictorului Hans Eder

din
la urmă, să apară _________ _____
turile caracteristice ale creației sale.

în interiorul diferitelor modalități 
de adaptare la motiv șl al diferite
lor căutări, viziunea lui Hans Eder 
a evoluat. Astfel, expresionismului 
concentrat mai ales in opțiunea pen
tru un univers de forme puternice, 
agitate, li ia locul un expresionism 
interiorizat, semnele lui, exterior dis
tinctive, oprindu-se doar asupra cite 
unui detaliu revelator.

O evoluție in viziunea lui Han» 
Eder apare și in peisajele și naturiâe 
moarte, acestea din urmă tot mai 
frecvente in opera pictorului, pe mă
sura trecerii timpului. De la liris
mul de factură impresionistă — care 
nu dispare cu totul, subliniind 
acea tendință spre suprapunerea sti
listică mai sus-pomenită — preocu
pările lui Hans Eder se Îndreaptă in 
principal spre construcția imaginii, 
spre evocarea solidității realului și a 
raporturilor Intre forme.

In ultima perioadă a vieții — Hans 
Eder moare in 1955 — atenția lui s-a 
oprit mai ales asupra portretului 
(chipuri de actori, compozitori, mun
citori se succed in opera lui, pictate 
cu reculegere și căldură). Un frumos 
„Autoportret Ia 70 de ani", senină re
trospectivă biografică, întregește se
ria unor autoportrete caracteristice 
fiecărei etape de experiență umană 
din viața artistului.

Reprezentant de seamă al cultu
rii transilvănene, Hans Eder este so
cotit astăzi definitiv prezent printre 
cei care au contribuit la construirea 
edificiului durabil și original al artei 
de p© teritoriul României

Amelia PAVEL

Uzina „Progresul

Brălla

BRAILA (Corespondentul 
„Scinteii", N. Gr. Mărășanu). 
La uzina „Progresul" din Brăila 
s-a realizat un nou tip de exca
vator hidraulic — „S 1 001“, cu 
o capacitate a cupei de 1,2 mc. 
Prototipul a fost executat In a- 
tellerele secției mecanice, după 
proiectul elaborat de specialiștii 
centrului de cercetare si pro
iectare pentru utilaje de con
strucții al uzinei. „S-1001“ este 
un excavator acționat hidraulic, 
se manevrează ușor și este des
tinat lucrărilor terasiere și șan
tierelor de construcții.

Țesătoria de mătase

„Victoria" din lași

INVITAȚIE LA HANUL TURISTIC „CHEIA"
Intr-un pliant editat de 

RErCOOP. care propune a- 
matorilor de drumeții un fru
mos traseu turistic București — 
Ploiești — Cheia, se spu
ne, printre altele : „Unitățile 
cooperației de consum vă stau 
la dispoziție șl slnteți totdeau
na bineveniți și bine serviți".

Răspunzînd acestei invitații, 
oel care poposesc in frumoa
sa stațiune climaterică Cheia, 
situată la poalele munților Ciu
caș. beneficiază de o găzduire 
Intr-un frumos han turistic aâ 
oooperației de consum. Situat

chiar In centrul •tațiuntl. hanul 
turistic „Cheia" este o construc
ție modernă, cu camere primi
toare. confortabil mobilate. Res
taurantul hanului. servește sper 
cialitățl culinare prahovene și. 
vinuri din renumita podgorie 
Valea Călugărească. De la ha
nul turistic „Cheia" se pot face 
excursii In Împrejurimi : La ca
bana Muntele Roșu (1 260 me
tri), cabana Ciucaș (1 550 metri), 
minăstirea Cheia, precum șl în 
alte puncte turistice de mare a- 
tracție.

ȚESĂTURI

FRUMOASE
MODERNE

PROGRAMUL I
17.30 Cur3 de limb*  francezâ. Lec

ția a 31-a.
18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, Jude

țul Arad.
18.20 Căminul.
19,00 Scena — emisiune de actua

litate șl critică teatralâ.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauzft a 
întregului popor.

30,00 Clntecul săptămînll : „C«
minunată ești, țara mea" de 
Florentin Delmar, pe versuri 
de Stelian Flllp. Interpretea
ză Aurelian Andreescu.

30,06 Ancheta TV : Școala și pro
ducția.

30,40 Publicitate.
30,45 Roman foileton : x„Clntec 1*

apusul soarelui" ultimul 
episod : „Clntecul".

21.30 Revista Hterar-artlstlcâ TV.
22.30 24 de ore.
22,50 Luminile rampei. La Ateneu! 

Român, orchestra de cameră 
a Radiotelevlzlunll franceze, 
dirijată de Andră Glrard, In
terpretează Concertul pentru 
orchestră de coarde de Paul 
Constantlnescu.
PROGRAMUL □

30.00 Avanpremieră.
20.05 Film serial pentru eopll : 

Daktarl. Reluarea episodului 
I — Ostaticii (I).

20.30 Desene animate : „Inlm*",
„Scrisoare" — producții *o-  
vletlce.

20,50 Film documentar : „Tem
peramente" — producție „Al. 
Sahia".

21,00 Dans șl muzică de pretutin
deni. Folclor din Chile șl 
R. P. Mongolă.

21.30 Film serial : „Pe urmele iul 
Caplja".

IAȘI (Corespondentul „Scin
teii", Manole Corcaci), Colec
tivul de muncă de la țesă
toria de mătase „Victoria'*  
din Iași adaugi succeselor can
titative cele privind calitatea 
și ținuta elegantă • Impri- 
meuriâor, coloritul atrăgător 
al mătăs urilor. Intr-o scri
soare trimisă de un grup de 
gospodine din București s-a 
sugerat întreprinderii ieșene să 
realizeze cantități mal mari de 
mătăsuri pentru rochii, bluze, 
lenjerie fină etc. Sugestii ase
mănătoare s-au înregistrat și 
la magazinul „Gioconda**,  des
chis in incinta întreprinderii, 
unde primele eșantioane puse 
în vînzare au fost luate cu a- 
salt. Ținînd seama de aceste 
cerințe, fabrica ieșeană a Înce
put să producă mal ales arti
colele „Svetlana". „Cleopatra", 
„Loredana" și „Frezia", foarte 
solicitate în rețeaua comercială. 
Solicitat <este șl articolul „Er
nest", pentru rochițe de vară. 
Același articol, dar cu alte de
sene și culori, poate fi folosit 
șl pentru draperii sau perdele. 
O nouă țesătură, denumită 
„Izls'*,  în dungi, foarte bună și 
frumoasă pentru rochii și blfa- 
ze, se poate folosi șl la confe*,  1 
ționarea cămășilor bărbătești.

Răspunsul sublinia
ză, in Încheiere, că 
organele de stat ur
mează să repună in 
drepturile C.A.P. te
renurile înstrăinate in 
mod ilegal, să identi
fice și să impună la 
taxele legale de prac
ticare a meseriei pe 
toți meseriașii, urmlnd 
ca cei ce au comis a-

realizările nu sînt încă 
pe măsura necesități
lor. EI semnala neca
zuri pricinuite, in bună 
măsură, de comporta
rea personalului de 
exploatare, precum și 
fapte care privesc or
ganizarea acestei im
portante activități.

Conducerea I.T.B. 
ne-a răspuns că „edu-

strucțlî Ia unii cetă
țeni care — potrivit 
statutului C.A.P. —nu 
aveau dreptul, lntrucit 
nu etau membri ai 
cooperativei agricole. 
Despre primar se ara
tă că, abuzind de 
funcție, nu a impus 
la taxele legale pe 
unii meseriași, deoa
rece aceștia au execu-

nele artere... să se a- 
menajeze mal multe 
locuri de oprire. In 
funcție de liniile res
pective. în vederea 
sporirii fluenței și vi
tezei mijloacelor de 
transport in comun, 
s-au redus un număr 
important de stații de 
oprire".

După ce se preci
zează că decalarea o- 
rarelor urinei palelor 
întreprinderi, precum 
și sporul de parc din 
ultimul timp pe liniile 
de autobuze au dus 
la o Îmbunătățire a 
condițiilor de călăto
rie, răspunsul ne in
formează că „s-au in-

tenslficat acțiunile de 
supraveghere șl con
trol al circulației vehi
culelor, a fost sporit 
numărul echipelor de 
intervenție operativă 
in cazul unor defec
țiuni etc.“. In încheie
re, răspunsul, semnat 
de lng. Horia Teiușan, 
director general al 
I.T.B., ne informează 
că „se acționează In 
continuare pentru asi
gurarea unor condi
ții de transport șl 
mai bune". Este o pro
misiune a cărei mate
rializare e mult dorită 
de toți cei ce folosesc 
mijloacele de transport 
în comun ale I.T.B.

Victoria Matache, 
din comuna Dornești, 

' ’ Suceava, a 
. redacției, la

sfirșitul anului trecut, 
o amplă scrisoare in 
care critica sever aba
terile și abuzurile co
mise de către prima
rul și președintele 
cooperativei agricole 
de producție din loca
litate ; totodată, sesi
za că munca de partid 
In comună nu se des
fășoară la nivelul exi
gențelor. Autoarea 
scrisorii preciza că 
faptele relatate le-a 
spus și In conferința 
comitetului comunal 
de partid, dar cei vi
zați nu au luat nici o 
atitudine.

Răspunsul Comitetu
lui județean Suceava 
al P.C.R. confirmă 
justețea sesizării și ne 
informează asupra mă
surilor luate. „Pentru 
cercetarea celor sesi
zate — se spune In 
răspuns — a fost con
stituit un colectiv for
mat din activiști de 
partid și de stat, care 
au efectuat verificările 
In perioada fanuarle- 
martie a.c.". In răs
puns sînt redate, apoi, 
constatările făcute. 
Astfel, președintele 
C.A.P., Dumitru Or- 
șovschl, împărțea pă- 
mlnt la oameni ca din 
propria-l grădină, 
a înstrăinat, fără 
probarea consiliului de 
conducere și a adună
rii generale, 7 loturi 
de teren pentru con-

Județul 
trimis

El 
a-

In confruntarea

Concis, la obiect

tat o serie de lucrări 
la construcția propriei 
case, fără să fie re
munerați. Ținindu-se 
seama de abuzurile șl 
faptele săvîrșlte, pre
ședintele C.A.P. șl pri
marul au fost destituițl 
din muncă, sancționați 
cu „vot de blam" șl 
excluși din biroul co
mitetului comunal de 
partid.

tn ce privește mun
ca de partid în comu
nă. răspunsul Drecl- 
zează că față de 
neajunsurile semna
late. adunarea co
muniștilor a hotărât 
înlocuirea secretarului 
comitetului comunal de 
partid, Curea Teodor 
(cel criticat tn sesiza
rea adresată redacției 
— n.n.).

buzurl să răspundă 
pentru acestea și In 
fața organelor de stat.

Măsuri de mult 
așteptate 

de publicul 
călător

Din Oradea ne-a so
sit o scrisoare referi
toare la transportul in 
comun din... Capitală. 
Autorul ei arăta că 
treburile de serviciu 
îl aduc des prin Bucu
rești și, călătorind cu 
autovehiculele I.T.B., 
a constatat că In a- 
cest domeniu «-au a- 
dus îmbunătățiri, dar

carea personalului de 
mișcare de pe vehicu
lele de transport pu
blic se desfășoară per
manent, luindu-se mă
suri severe Împotriva 
acelora care nu res
pectă regulile de cir
culație și de compor
tare față de publicul 
călător. S-au luat mă
suri pentru înlocuirea 
imediată a compostoa
relor defecte. Pentru 
asigurarea urcării in, 
vehicule In ordinea 
sosirii călătorilor, s-au 
montat. In unele stații, 
balustrade pentru diri
jarea urcării călători
lor. (Credem că-i ne
cesar ca această mă
sură să fie extinsă in 
cit mai multe stații — 
n.n.). De asemenea, se 
are In vedere ca pe u-

• Consiliul popular municipal Giurgiu: 
„Prin darea in folosință, in trimestrul II 
a.c., a celui de-al 8-lea cazan din cadrul 
centralei termice, cit și In urma lucrărilor 
de îmbunătățire a alimentării cu apă, pro- 

.. cartie-blema apei calde se va rezolva șl In 
rul blocuri, policlinică".

• Consiliul Județean al sindicatelor Cai.;:. 
„S-au repartizat autobazei nr. 9 Tg. Bujor 
7 motoare reparate și alte piese de schimb, 
punlndu-se astfel In funcțiune 12 autoca
mioane care erau imobilizate. De aseme
nea, s-a organizat activitatea autobazei In 
două schimburi, ceea ce a dus la asigura
rea transportului călătorilor care lucrează 
în schimbul II".

Galați:

• U.J.C.M. Maramureș : „Conducerea coo
perativei „Gutinul“-Baia Mare a luat mâ
luri pentru amenajarea unei secții de vul
canizare în incinta complexului autoservice 
de pe str. Victoriei. In acest scop s-a asi
gurat un spațiu corespunzător, au fost pro
curate și confecționate unele utilaje. Secția 
urmează să-și Înceapă activitatea încă tn 
cursul lunii aprilie a.c.".

Neculal ROȘCA
_______ J
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• în semifinalele probei de dnbln 
masculin din cadrul turneului inter
național de tenis de la Monte Carlo, 
perechea Ilie Năstase (România) — 
Juan Gisbert (Spania) a întrecut cu 
6—4, 6—3 cuplul francez Patrice 
Beust—Daniel Contet. In finală. Ilie 
Năstase și Juan Gisbert il vor Intilni 
pe jucătorii francezi Georges Goven 
• Patrick Proisy, 'învingători cu

RUGBI

Juniorii României din nou cîștigători

ai Turneului F. I. R. A.

„CENTURA DE AUR"

Gala finalelor, intr-adevăr, 
pe gustul marelui public

Vizitele ministrului apărării 
al U.R.S.S., A. A. Greciko

Duminică dimineața, ministrul a- 
p&râril al U.R.S.S., mareșal al Uniu
nii Sovietice A. A. Greciko, șl persoa
nele care 11 taaoțesc au vizitat car
tierele Balta Albă șl Drumul Tabe
rei dLn Capitală, Muzeul de Istorie

al Republicii Socialista Români*  și 
Muzeul satului.

Oaspeții sovietici au fost Însoțiți 
de general-colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale.

(Agerpres)

fața formațiilor 
porții speciale, 
plimentare. Șl 
francezii dețin

© IERI IN FINALA! 16- 
4.

în puține ocazii, 
duelul sportiv fran- 
co-român la rugbi 
s-a încheiat cu o 
victorie a repre
zentanților noștri. 
De aceea — trebuie 
să recunoaștem — 
orice succes al e- 
chioclor române în 

franceze capătă pro- 
produce bucurii su- 

aceasta pentru că 
o supremație bine 

conturată în rugbiul internațional, in 
repetate rindurl clștigind cam tot 
ceea ce reprezintă competiții sau tur
nee de cel mai Înalt nivel mondial. 

Ieri la amiază, pe stadionul Giu- 
lești din Capitală, reprezentativa de 
juniori a țării noastre s-a aflat In 
fața unui foarte sever examen, pe 
care, printr-o luptă exemplară, 
printr-un efort total, individual și 
colectiv, l-a trecut cu brio. Juniorii 
români au lntilnlt In finala celei de-a 
cincea ediții a Turneului F.I.R.A., 
selecționata de Juniori a Franței, des
pre a cărei redutabilitate — la edi
țiile anterioare și acum, la București 
— cei mai mulți dintre cititori smt 
bine edificați. Este In afară de orice 
îndoială că echipa juniorilor francezi 
(la activ cu trei turnee F.I.R.A., iar 
la actuala ediție dovedind o efica
citate ieșită din comun : peste 110 
puncte In două meciuri 1) pornea 
mare favorită. Chiar și din discuțiile 
cu unii dintre reputații specialiști 
străini aflați la București cu ocazia 
Turneului F.I.R.A., rezulta că echipa 
Franței are prima șansă. Dar, in mod 
cu totul surprinzător, tinerii rugbiștl 
români aveau să-i dezmintă Încă din 
primele minute pe cel ce nu le acor
dau decît șansa a doua.

foțșal: Divizia A-etapa a XX-a
r
i
i
i
i
i
i

REZULTATE TEHNICE
• DINAMO - JIUL 2—1 <0—0).
• UNIVERSITATEA CLUJ — UNIVERSITATEA CRAIOVA 

(1-2).
• C.S.M. REȘIȚA — STEAUA 2—0 (0—0).
• F.C. CONSTANȚA — S.C. BACAU S—0 (2—0).
• F.C. PETROLUL — F.C. ARGEȘ 1—2 (0—2).
• RAPID — STEAGUL ROȘU I—1 (0—1).
• A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. CLUJ 0—1 (0—1).
• U.T.A. — SPORTUL STUDENȚESC 0—0.

1—2

ETAPA VIITOARE
(28 aprilie)

C.F.R. Cluj — Jiul, Steagul roșu — 
Dinam», Steaua — S.C. Bacău, F.C. 
Argeș, — A-S.A. Tg. Mureș, F.C. Pe
trolia — Rapid, Universitatea Craio
va — F.C. Constanța, Sportul stu
dențesc — Universitatea Cluj, C.S.M. 
Reșița — U.T.A.

DIVIZIA B
Seria I t C.S.U. Galați — C.S. Tir- 

goviște 1—0 ; Delta Tul cea — Dună
rea Giurgiu 1—1 ; Metalul Plopeni — 
Progresul București 0—0 ; Progresul 
Brăila — Știința Bacău I—1 ; Meta
lul București — F.C. Galați 2—1 ; 
Politehnica Iași — Ceahlăul Piatra 
Neamț 4—1 ; Șantierele navale Ol
tenița — C.F.R Pașcani 0—0 ; Glo
ria Buzău — Chimia Rm. Vilcea 
8—1.

După M de etape, același lider: 
Politehnica Iași.

Seria a II- a : C.F.R Arad — Glo
ria Bistrița 2—0 : Minerul Anina — 
Olimpia Satu-Mare 0—0 ; Mtnerul 
Baia Mare — Metalurgistul Cugir 
1—1 ; Nitramonla Făgăraș — Elec- 
troputere Craiova 3—0 ; Corvinul 
Hunedoara — F.C. Bihor 3—1 ; 
C.F.R. Timișoara — Metrom Brașov 
1—0 ; C.S.M. Sibiu — Metalul Dro- 
beta Turnu-Severin 2—1 ; Olim
pia Oradea — Politehnica Timi
șoara 3—1.

în clasament, după 20 de etape, 
continuă să conducă Politehnica Ti
mișoara.

î n
• La Belgrad se desfășoară Cam

pionatele balcanice de tir. In proba 
de armă liberă calibru redus 60 
focuri (culcat) victoria a revenit țin
tarului român Die Codreanu cu 597 
puncte. Pe echipe a clștigat România 
cu 2 373 puncte. O medalie de aur a 
obținut și echipa feminină a Româ
niei in proba de armă standard 60 
focuri, care a totalizat 1 758 puncte, 
întrecerile continuă astăzi.

11 CU ECHIPA FRANȚEI
Angajlndu-se intr-o luptă dlrzâ, 

grupindu-se sau desfășurindu-se pe 
tot terenul, după cum era nevoie, 
placlnd in extremis cu o precizie 
uluitoare, bravii noștri juniori au 
condus ostilitățile de la bun Început, 
fără a ceda aproape deloc inițiativa. 
Lupta a fost, totuși, nespus de grea, 
căci echipa oaspeților a făcut totul 
pentru a-și Impune „puActele forte1* : 
gabaritul și forța de pătrundere, 
abilitatea paselor șl viteza aripilor. 
Este de subliniat că, deși nu și-au 
cunoscut din vreme adversarii de 
ieri, juniorii noștri au găsit foarte 
repede și precis modalitatea de a-i 
opri prompt din impetuoasa lor 
ofensivă. Nu este cazul și nici spa
țiul nu ne permite să apelăm la cifre 
comparative, pentru a arăta superio
ritatea juniorilor români, in această 
finală.

Rugbiștll noștri deschid scorul 
printr-o frumoasă acțiune (pătrun
dere solitară și curajoasă a lui Can- 
tea), la capătul căreia balonul ajun
ge la Moraru care il culcă in terenul 
de țintă al francezilor. Milcă trans
formă șl 6—0 pentru România. Fran
cezii reduc handicapul, prin transfor
marea unei lovituri de pedeapsă 
(autor : Trille). Trei mari ocazii ro
mânești — din lovituri de pedeapsă 
— dar numai una este fructificată : 
Milcă (9—3). Echipa noastră mărește 
avantajul in urma unei Intercepții a 
lui Ghiță : 13—3. Este rlndul france
zilor să treacă la ofensivă, profitlnd 
de momentele de relaxare ale junio
rilor noștri. Două Încercări reușește 
Haraud și scorul devine 13—11. Mo
mente pasionante și aprige, de o 
parte și de alta a terenului de joc. 
Francezii forțează egalarea, românii 
Insă sint la post. Ultimele puncte ale 
partidei sint realizate tot de Milcă

1
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1
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HANDBAL

Echipa de tineret 
a României învingătoare

țărilor latine”
BACAU (Cores

pondentul „Scin- 
teil", Gh. Baltă). 
— In municipiul 
„Gh. Gheorghiu- 
Dej14 s-au desfășu
rat ieri ultimele 
jocuri din cadrul 
ediției a 5-a a „Cu
pei țărilor latine11 

la handbal. Prin victoria obținută 
asupra reprezentativei de tineret a 
Franței (16—8), echipa României a 
terminat acest turneu neînvinsă, clș
tigind astfel, detașat, trofeul pus in 
joc. în celelalte partide : Portugalia— 
Italia 11—7 (5—3), Spania — Brazilia 
18—3 (8—1).

Primele trei locuri tn clasament au 
fost ocupate de reprezentativele 
României, Spaniei șl Franței.

Merită acum, după o săptămlnă de 
întreceri, de evidențiat buna organi
zare de care s-a bucurat această nouă 
ediție a „Cupei țărilor latine11.

cîteva rînduri
C—3, 6—4 In fața cuplului Ion Ti
riac (România) — Mike Estep 
(S.U.A.).

• Boxerul japonez Kolchl Wajlma 
și-a păstrat titlul de campion mon
dial la categoria mljlocie-mfcă, ln- 
vingînd la puncte, In 15 reprize, pe 
compatriotul 6ău Ryu Sorimachi. Me
ciul s-a disputat la Osaka, in fața a 
10 000 de spectatori.

• TENIS. „Cupa Davls". La Sofia 
a continuat meciul de tenis dintre 
echipele Bulgariei și Iranului, con- 
tlnd pentru zona europeană (grapa 
B). După două zile, scorul este favo
rabil cu 3—0 tenismanilor bulgari, 
care s-au calificat pentru faza ur
mătoare a competiției. în cadrul a- 
celeiași compptiții (zona europeană — 
grupa B), echipa Republicii Arabe 

(un transformer de mare clasă). Scor 
final : România-Franța 16—11. Arbi
trajul spaniolului Segurada — com
petent și autoritar.

Un lucru ilustrează perfect totul 
(denotind și sportivitatea deplină 
care a dominat finala și Întreaga 
competiție) : la sfirșit, in teren și 
de pe banca rezervelor, rugblștii 
francezi, însoțitorii lor — alălurîn- 
du-se numeroșilor spectatori aflați 
in tribune — l-au aplaudat pe învin
gători.

întimplarea a făcut «5 urmărim 
finala, avind alături pe unul dintre 
bunii cunoscători al rugbiulul româ
nesc și a celui francez — Gh. Socu- 
lescu, fost component al selecționa
tei de seniori in anii '55—’60. Să-I 
dăm cuvintul :

— O victorie exemplară, absolut 
meritată și cu atlt mal valoroasă 
cu cit echipa juniorilor francezi este 
in mare formă. Dezinvoltura, sigu
ranța, precizia cu care acționează 
sint o rezultantă firească a activită
ții lor oompetiționale la nivelul echi
pelor de seniori. Chiar și In forma
țiile de elită ale rugbiulul francez 
joacă numeroși juniori. Mi-au plă
cut mult ambiția, dăruirea, omoge
nitatea echipei noastre. îi felicit pe 
toți, pe jucători și pe antrenorii lor 
(pe cei de la lot. dar și pe cei de 
la cluburi).

Ion DUM1TR1U

Celelalte meciuri disputate 
ieri s-au Încheiat ou următoare
le rezultate, pentru locurile 
3—4 : Spania — Italia 20—9 
(12—9) ; locurile 5—6 : Maroc — 
Cehoslovacia 13—11 (6—7) ; locu
rile 7—8 : R.F. Germania — 
Polonia 15—3 (4—3).

Fațâ în fafâ Dobrescu și Cujovz cei doi mari rivali’ ai categoriei ușoarâ... 
Foto : S. Cristian

VOLEI

Rapid (feminin) și DînamO (masculin) 
și-au păstrat titlurile de campioane

Campionatele na
ționale de volei au 
luat sfirșit. La Pi
tești, în turneul fi
nal al echipelor 
masculine — după 
cum ne transmite 
corespondentul nos
tru Gh. Cirstea — 

. dinamovlștil bucu- 
reșteni au realizat o nouă victorie 
(3—1 cu Steaua), devenind campioni 
naționali. In celelalte partide: Univer
sitatea Cluj — Viitorul Bacău 3—0, 
I.E.F.S. — Rapid 3—2. Ordinea In 
clasamentul general este următoa
rea : Dinamo. Steaua, I.E.F.S., Uni
versitatea Cluj, Rapid, Viitorul Ba
cău.

Egipt conduce cu 3—0 In lntllnirea 
pe care o susține, la Cairo, cu selec
ționata Turciei. La Kuala Lumpur, 
după prima zi, India — Pakistan 2—0.

• Tradiționalul turneu Internațio
nal do șali de la Las Palmas (Insu
lele Canare) a fost clștigat de marele 
maestru sovietic Leonid Stein, (9.5 
puncte din 15 posibile). Cu același 
număr de puncte, dar cu un ooefi- 
cient Sonnembora inferior, fostul 
campion mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) a ocupat locul secund, 
fiind urmat de Hort (Cehoslovacia), 
Andersson (Suedia). Ribll (Ungaria) 
și Panno (Argentina) — cu cite 9 
puncte fiecare. Marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu, care a între
rupt partida susținută in ultima run
dă cu olandezul Hans Ree, se află 
în prezent pe locul 9 cu 7,5 puncte.

Gala finalelor pen
tru „Centura da 
aur" a cunoscut Ieri 
un mare succes de 
public, aproape 
9 000 do spectatori 
ocupind plnâ la re
fuz sala patinoa
rului „23 August1*.  
De altfel, publicul

amator de box n-a greșit prezentln- 
du-se la apel, puglliștii cu palmares 
Internațional confirmindu-șl In mod 
strălucit reputația. Vom Începe rela
tarea, In ordinea prezentării din a- 
vancronlca galei, cu meciul „cap da 
afiș1’ Stevenson-Alexe, campionul o- 
llmplc și, respectiv , vicecamplonul 
olimpic al categoriei grele. Alexe a 
Început curajos partida șl, se poate 
spune, cu multă iscusință tactică. A- 
firmăm aceasta fiindcă Alexe — deși 
„gardă inversă" — a știut vreme do 
aproape două mnduri să iasă din 
raza de acțiune a „directei de dreap
ta14 cu care, de obicei, Stevenson lșl 
trimite adversarul la podea. Totuși, 
diferența de clasă șl de calități fizice 
și-a spus la un moment dat cuvin- 
tul: în ultbmdle tsccun.de ale reprizei 
a doua, o dreaptă la maxilar l-a În
genuncheat pe Alexe. După K.D. 
Insă antrenorul Constantin Dumi
trescu a aruncat prosopul, abando- 
nlndu-șl elevul. Au fost păreri, șl la 
masa presei, cum că antrenorul s-ar 
fi grăbit, mai ales că boxerul nostru 
arăta că dorește să continue lupta. 
Totuși, noi aprobăm pe deplin hotă- 
rlrea tehnicianului din colț, ea Inca- 
drindu-se In ceea ce Înseamnă box 
amator șl corespunzind grijii pentru

EPILOGUL FINALELOR

Semi muscă — Klm U Ghil 
(R.P.D. Coreeană) b.p. J. Her
nandez (Cuba) ; muscă — Con
stantin Gruiescu (România) b.p.
I. Faredin (România) ; cocoș — 
Toni Mircea (România) b.p.
J. L. Romero (Cuba) ; pană — 
Gh. Ciochină (România) b.p. 
C. Stefanov ici (România) ; se- 
mlușoară — S. Cuțov (România) 
b.p. Ro En Su (R.P.D. Co
reeană) ; ușoară — Paul Do
brescu (România) b.p. C. Cu
țov (România) ; semimljlocle — 
Emilio Coreea (Cuba) b.p. Kum 
Den Son (R.P.D. Coreeană) ; 
mijlocie mică — St. Florca 
(România) b.p. T. Nicolae 
(România) ; mijlocie — Al. Năs- 
tao (România) b.p. I. Gydrffi 
(România) : semigrea — Gil
berto Carillo (Cuba) b. ab. .1. M. 
Constantinescu (România).; grea 
— Teophilo Stevenson (Cuba) 
b. ab. II. I. Alexe (România).

La Bacău, tn turneul feminin echi
pa Rapid a trecut prin mari emoții 
In ultimul meci al campionatului, 
cu dinamovlstele, obțlnlnd victoria 
la limită (3—2), după ce fusese con
dusă cu două seturi La zero. Regru
parea forțelor pentru a nu ceda par
tida trebuie pusă pe seama dorinței 
de a termina cu un succes acest 
campionat, al cărui titlu 11 avea deia 
asigurat din etapa precedentă. In 
celelalte partide : Medicina — I.E.F.S. 
3—1, Penicilina Iași — Constructo
rul 3—2 (!).

AUTOMOBILISM
Unul dintre cele mal vechi șl mal 

dure raliuri automobilistice — 
„Raliul Safari14 — a început la Nai
robi, capitala Kenyei. Startul a fost 
dat de președintele republicii, J. 
Kenyatta. în acest an, etnd se Împli
nesc șapte decenii de la primul ra
liu veritabil (o Istorie a rallurUor 
este prezentată In nr. 4 al revistei 
„Autoturism", editată de A.C.R.), 
„Raliul Safari" contează ca a 4-a 
cursă in campionatul mondial al 
mărcilor. După prima etapă (au fost 
parcurși 1 627 km), tn clasament con
ducea echipajul englez Roger Clark 
— Jim Porter (pe o mașină „Ford 
Escort* 4). La Dar Es Salaam, capitala 
Tanzaniei, In timpul regulamentar 
au ajuns doar 12 echipaje (nouă au 
abandonat !). Același echipaj con
ducea și după etapa a doua (sosirea 
la Nairobi). în continuare insă alte 
cinci echLpaje — intre care și cel al 
liderilor — au abandonat. La condu
cerea cursei a trecut cuplul Raemo 
Aaltonen (Finlanda) — Paul Easter 

(Anglia), pe o mașină „Dataun". 

viitorul sportiv al Iul Alexa. Un K.O. 
violent nu era In generai de admis 
și de dorit, Iar, In cazul special, ar 
fi dus, poate, la neputința boxerului 
nostru ae a-șl apăra șansele la apro
piatele campionate europene.

Al doilea meci In ordine, finala de 
la „seinlmuscă" a cunoscut victoria 
netă a vlcccamplonulul olimpic Kim 
U Ghil (R.P.D. Coreeană), un exce
lent pugilist, tehnic șl cu o viteză 
de execuție formidabilă, în fața ta
lentatului Hernandez (Cuba) care, la 
cei 18 ani al săi, n-are Încă suficien
tă experiență internațională. Notăm 
pe locul al treilea la această cate
gorie pe ugandezul Muwanga, care 
a primit trofeul turneului pentru cel 
mal tinăr participant. Consemnlnd 
victoria la puncte a campionului o- 
limplc, la „semimljlocle", Emilio 
Correa (Cuba) — victorie obținută e- 
legant șl sportiv In fața unul adver
sar mai puțin redutabil, Kum Den 
Son (R.P.D. Coreeană) — și pe aceea 
a vicecampionulul olimpic, la „semi
grea" Gilberto Carillo (Cuba), prin 
abanaon In repriza I asupra lui 
M. Constantinescu, să trecem la ca
tegoria „cocoș1* pentru a sublinia suc
cesul Iul Toni Mircea. Acesta, cu vl- 
talitatea-l cunoscută, a reușit să im
prime luptei ritmul infernal care-1 
convine șl să-și obosească treptat 
adversarul apoi sâ-1 Învingă fără 
drept de apel. Sigur, tlnărul cubanez 
n-are forța lui Martinez — campio
nul olimpic, absent din lotul Cubei, 
aici, la București — totuși, e foarte 
tehnic și cu un pumn de temut. De 
aceea, se cuvin subliniate meritele 
vigurosului gălățean, elev al antreno
rului Petre Mihalh

Șl acum, citeva cuvinte, despre 
derbiul românesc al categoriei ușoa
ră, Dobrescu-Cuțov. A fost iarăși un 
meci foarte strîns, ca și acela 
de acum trei săptămîni, de la Pitești, 
și, Iarăși, victoria a revenit la puncte 
lui Dobrescu. Dintre cel doi admira
bili pugillști români, Dobrescu ni s-a 
părut mal proaspăt șl, totodată, mal 
lucid In luptă, fapt care no deter
mină să spunem că este necesar să 
se ia in considerare candidatura lui 
pentru apropiatele campionate euro
pene. In mod vădit, e cazul să 1 se 
acorde și lui Dobrescu șansa afirmă
rii internaționale, așa după cum s-a 
procedat In trecut cu marele său ri
val Calistrat Cuțov.

Valerlu M1RONESCU

COMPETIȚII 
DE MASĂ

ARGEȘ: Turism alpin, 
cros, oină

PITEȘTI (Corespondentul „Scln- 
teii", Gh. Cirstea). — Aici, In Ar
geș agenda de duminică a cuprins 
numeroase competiții sportive de 
masă in aer liber. Societatea tu
ristică „Gențiana1* a antrenat nu
meroși amatori de ascensiune al
pină care, Împreună cu formații 
„Saivamont" din Pitești și Curtea 
de Argeș au escaladat zonele 
muntoase din Cheile Argeșului și 
Valea lui Stan. în multe orașe șl 
sate, mii de tineri și tinere au luat 
parte la „Crosul cravatelor roșii" 
și „Crosul tineretului". La Cim- 
pulung, Curtea de Argeș au fost 
organizate acțiuni la cicloturism, 
motociclism, patinaj pe rotile etc. 
în comuna Titești, In fața a sute 
de săteni, au avut loc Întrecerile 
etapei județene a „Cupei Româ
niei* 1 la oină.

DÎMBOVIȚA : Carting, mo- 
tocros șl, firește, fotbal

TlRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scinteii11, Const Soci). — Ieri lo
cuitorii orașelor dimbovlțene Pu
cioasa șl Fieni au participat direct 
sau au asistăt la o serie de mani
festări cultural-sportive. Consiliul 
județean al sindicatelor, în colabo
rare cu consiliul județean pentru 
educație fizică și sport, a organizat, 
la Pucioasa, un amplu program, 
intitulat „Sport, sănătate, re- 
creere14. în parcul natural din Pu
cioasa, după o frumoasă demon
strație de carting, a avut loc des
chiderea festivă a întrecerilor. Pa
sionante au fost probele de aler
gări pe teren variat, meciurile de 
volei, baschet, fotbal, demonstra
țiile de box. De un frumos succes 
s-au bucurat Întrecerile de moto- 
cros conți nd pentru campionatul 
național. In total, s-au întrecut 
peste 500 de sportivi — muncitori, 
clmentlștl, textiliștl și sticlari — 
din întreprinderile celor două orașe 
și de la cluburile sportive din nu
meroase județe ale țării.

GALAȚI: Orientare turis
tică, patinaj pe rotile, 
jocuri sportive

GALAȚI (Corespondentul „Scin
teii", Tudorel Oancea). — Dumi
nica aceasta. in orașul sl Județul 
Galați agenda .activității sportive 
de masă a Înscris pentru elevi șl 
tineri numeroase șl variate ac
țiuni. Astfel, pădurea Gîrboavele, 
din apropierea Galațiulul, a deve
nit din nou gazda unui Interesant 
concurs de orientare turistică, la 
startul căruia s-au prezentat re
prezentanții școlilor generale din 
județ. Sute de elevi gălățeni au 
participat la etapa a II-a a „Cupei 
primăverii11 la tir, pe poligonul 
liceului „Vasile Alecsandri", sau 
și-au disputat lntiletatea — In ca
drul „duminicii sportive" organi
zate la școlile generale nr. 5 și 26 
— In meciuri de volei, baschet, 
tenis de masă, fotbal și întreceri 
de ciclism. Tot ieri, pe faleza Du
nării, zeci de oopii s-au Întrecut 
intr-un interesant concurs de pati
naj de rotile.

în numeroase localități ale ju
dețului, au avut loc etapele de 
masă ale „Crosului tineretului". 
La Tecuci, Vinători, Scintelești, Re
diu, Pechea, Smlrdan șl Cudalbi 
s-au disputat partide de fotbal in 
cadrul campionatului județean să
tesc.

Reprezentantul permanent al României 
la C.A.E.R. s-a întors în Capitală

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, s-a Înapoiat do La Moscova, 
unde a participat la lucrările celei 
de-a 62-a ședințe a Comitetului E- 
xecutlv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
se aflau tovarășul Vlrgil Trofln, vice

Convorbiri intre delegații sindicale
din România

La sediul Consiliului Central al 
U.G.S.R. au Început convorbiri Intre 
delegația Consiliului Central al Sin
dicatelor din Bulgaria, condusă de 
KostadLn Ghiaurov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, șl delegația Con
siliului Central al U.G.S.R., condusă 
de tovarășul Mihal Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

în cursul convorbirilor, desfășurate

întoarcerea de la 
Comitetului municipal
Duminică după-amiază «-a Înapoiat 

de la Cairo delegația Comitetului 
municipal București al P.C.R., con
dusă de tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., care, la invitația Comitetului 
Uniunii Socialiste Arabe a Guver- 
noratulul Oaino. a făcut o vizită in 
Republica Arabă Egipt.

La sosire pe aeroportul Otopenl,

Cronica zilei
PLECAREA MINISTRULUI 

MUNCH DIN REPUBLICA CUBA

Duminică dimineața * părăsit Ca
pitala Oscar Fernandez PadiUa, mi
nistrul muncii din Republica Cuba, 
care, la invitația tovarășului Petre 
Lupu, ministrul muncii din Repu
blica Socialistă România, a făcut o 
vizită In țara noastră, In schimb de 
experiență. La plecare, oaspetele cu
banez a fost condus de tovarășul 
Petre Lupu și membri din conduce
rea Ministerului Muncii. Au fost 
de față, de asemenea, Nicolas Ro- 
driguez Astiazaraln, ambasadorul 
Cubei la București, șl membri al 
ambasadei.

★
între 18 șl 21 aprilie a avut loc 

la București întîlnirea de lucru In
tre Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului șl geologiei, șl Sle- 
bold Klaus, ministrul cărbunelui șl 
energiei al R. D. Germane. Cu a- 
ceastă ocazie, a fost semnat un pro

SrtVIlIRtA CONSUMURILOR EXAGERAT!
(Urmare din pag. I)

cele mal bune de peste hotare. In
disciplina tehnologică. tolerarea 
Încălcării prescripțiilor tehnice 
hrănesc încă prea mult ..gura la
comă" a rebutului.

Ne-am referit la metal, dar con
sumuri nejustificat de mari există 
și In industria chimică, unde, la o 
serie de procese tehnologice, ae 
consumă cantități exagerate de sub
stanțe chimice și de energie elec
trică ; la fel In industria lemnu
lui, a materialelor de construcții și 
alte sectoare.

Iată de ce, In vederea economisi
rii materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei trebuie 
organizată — așa cum se sublinia 
la Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1972 — o adevărată acțiune 
do masă, stăruitoare și cu caracter 
permanent, care că antreneze, ală
turi de oamenii muncii, toți factorii 
de concepție tehnică și organizato
rică din întreprinderi. Lupta pentru 
gospodărirea cu maximă grijă a tu
turor resurselor materiale trebuie 
dusă pe baza unor planuri de mă
suri energice, elaborate In fiecare 
unitate, pe secție, mașină șl om. De 
la muncitor la director, fiecare om 
al muncii trebuie să înțeleagă că 
valorificarea rațională a resurselor 
materialo alo țării, utilizarea lor 
cu spirit gospodăresc contribuie Ia 
sporirea venitului național — sursă 
unică de dezvoltare continuă a eco
nomiei, do creștere a nivelului de 
trai.

Din acest trimestru, potrivit sar
cinilor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R din 28 februarie — 2 mar
tie a. c., pretutindeni trebuie să se 
lucreze cu norme de consum îmbu
nătățite, riguros fundamentate, 
care să nu depășească cu nimic ni
velurile prevăzute In plan. Aceasta 

președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului Interior, alta 
persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

(Ager preș)

și Bulgaria
intr-o atmosferă caldă, de prietenie 
frățeasoă, s-a efectuat un larg schimb 
da experiență și informații privind 
principalele preocupări șl sarcini ce 
revin sindicatelor din cele două țări 
în etapa actuală a construcției socia- 
Usrte. Cu acest prilej, s-a reliefat, tot
odată, că tn cadrul relațiilor multila
terale existente între cele două țări 
șl popoare se dezvoltă continuu legă
turile de colaborare șl schimburile de 
experiență In numeroase domenii de 
activitate Intre sindicatele din Româ
nia și Bulgaria.

(Ager preș)

Cairo a delegației
București al P.C.R.

erau prezenți tovarășii Dumitru
Popescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ni
colae Matei, Petre Constantin și Con
stantin Nicolae, secretari ai Comite
tului municipal București al P.C.R., 
alte persoane oficiale.

A fost de față Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

(Agerpres) 

tocol de colaborare tehnlco-ștîlnțl- 
flcă pe anii 1973—1975. întâlnirea, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, a creat premise 
pentru extinderea In continuare a 
colaborării in domeniul industriei 
carbonifere dintre cele două minis
tere.

★
Duminică s-a Înapoiat în Capita

lă delegația U.G.S.R. condusă de to
varășul Gheorghe Petrescu. vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Federației 
Naționale a Sindicatelor Muncitorilor 
și Funcționarilor din Liban — 
FENASOL — a efectuat o vizită In 
această țară.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost întâmpinată de to
varășul Gheorghe Stuparu, vicepre
ședinte aii Consiliului Central al 
U.G.S.R., de membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului Central, de 
activiști ai sindicatelor.

(Agerpres)

reprezintă o sarcină majoră, deter
minată de necesitatea menținerii 
cu strictețe a echilibrului planifi
cat între resursele materiale ale 
economiei și producția materială. 
Orice pierdere materială, oricit de 
neînsemnată ar putea părea la pri
ma vedere, trebuie să constituie un 
prilej de analiză, de acțiune ener
gică. Organizațiile de partid, folo
sind toate formele muncii politice 
de masă, au datoria — pornind de 
la situația concretă a fiecărui loc 
de muncă, de la sarcinile planului 
— să arate cu claritate șl să con
vingă că practicarea în continuare 
a unor norme de consum exagerate 
este in detrimentul economiei noas
tre, al nostru al tuturor și al fiecă
rui om al muncii în parte. Fructl- 
ficlnd pe deplin noul cadru orga
nizatoric creat în unități și oentrale 
industriale, posibilitățile largi ge
nerate de trecerea specialiștilor In 
producție, cercetare și proiectare, 
organele și organizațiile; de partid 
trebuie să intensifice rriunca poli- 
tico-educativă, să extindă expe
riența înaintată, să militeze hotărlt 
pentru cultivarea spiritului gospo
dăresc, combătind cu hotărlre orice 
atitudine de automulțumire, orice 
manifestare de dezinteres față de 
folosirea resurselor materiale.

în marea întrecere socialistă con
sacrată îndeplinirii planulu'î și * 
angajamentelor In acest an, utiliza
rea cu rezultate maxime pentru 
producție a materiilor prime, ma
terialelor, combustibilului și ener
giei trebuie să ocupe un loc pri
mordial. Fiecare om al muncii, fie
care specialist, flecare colectiv tre
buie să se încadreze cu hotărîre In 
această mare acțiune de interes pa
triotic de al cărei succes depinde, 
in marc măsură, creșterea mai ra
pidă a avujiel naționale, progresul 
tării întregi.

tsccun.de


viața internațională
Forjele patriotice cambodgiene
la opt kilometri

PNOM PENH îl (Agerpres). — 
Tortele patriotice cambodgiene Ișl 
continuă ofensiva !n zona orașului 
Pnom Penh. Trupele lonnollste, rela
tează agenția United Press Interna
tional. au fost respinse pină la apro
ximativ opt kilometri de oraș.

Forțele patriotice fl-au întărit, de

Populoția aflată In „pungile*  încă neeliberate ale Cambodgiei cautâ prin 
toate mijloacele să se sustragă controlului autorităților de la Pnom Penh. 
In imagine : cortegiu al țăranilor din imediata apropiere a capitalei în- 

dreptindu-se spre zonele eliberata
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R A. EGIPT

> Programul noului guvern
CATRO 22 (Agerpres). — Vlcepre- 

mierul egiptean Abdel Kader Hatem 
a prezentat Adunării Poporului de
ci arat ia-pro gram a noului guvern 
al Republicii Arabe Egipt, alcătuit 
Ia sfirșitul lunii martie, relatează a- 
genția M.E.N.

In domeniul politicii externe, Egip
tul tși va concentra In continuare e- 
forturile spre a nu fi cedată nici o 
palmă din pămintul arab și a nu se 
face nici o concesie tn legătură cu 
drepturile poporului paleslinean.

Abordind probleme aJe politicii 
interna. declarația arată că pol’tica

AFRICA

Eforturi concertate pentru combaterea 
urmăriior secetei

DAKAR fî fAper- 
pres). — In ultimii șap
te ani, zonele de vest 
ale Africii au avut de 
suferit de pe urma u- 
nei secete puternice, 
care, ln aceste luni, a 
luat proporții conside
rate de specialiști drept 
catastrofale. Urmările 
neobișnuitei lipse de 
apă au fost resimțite, pe 
o suprafață de 5 milioa
ne de kilometri pătrați, 
de aproximativ 25 mili
oane de persoane, cele 
mai afectate țări din 
zonă fiind Senegalul, 
Mauritania. Mali, Volta 
Superioară, Nigerul ți 
Ciadul.

Creșterea vitelor a a- 
vut cel mal mult de

suferit in această peri
oadă ; potrivit estima- 
țiilor furnizate de spe
cialiștii africani, Sene
galul ți Mauritania au 
pierdut Intre 20 și 40 
la sută din țeptelul lor, 
iar Nigerul și Ciadul 
Intre 10 ți 20 la sută.

Timpul nefavorabil a ■ 
creat, de asemenea, con
diții*  deosebit de dificile 
pentru agricultură. Ast
fel, recolta de arahide 
din acest an, in Senegal, 
va fi cea mai scăzută din 
ultimii 15 ani. Produc
ția de cereale a Voltei 
Superioare va fi mar
cată in acest an de o 
scădere cu cel puțin
50 000 tone.

Țările din Africa,

de Pnom Penh
asemenea, pozițiile In capitala pro
vincială Takeo, situată la sud de 
Pnom Penh. Localitatea Siem Reap 
se află șl ea sub controlul lor. tn 
timp ce alte unități ale patrioților au 
blocat șoseaua numărul 30 la Setho, 
localitate situată la 15 kilometri de 
Pnom Penh.

noului cabinet se bazează pe aoll- 
carea in continuare a programului 
de dezvoltare a Republicii Arabe 
Egipt O atenție deosebită va fi 
acordată proiectelor privind exploa
tarea zăcămintelor petrolifere, pre
cum și a altor resurse minerale, lu
crărilor de prospectare pentru des
coperirea unor rezerve noi ale sub
solului egiptean, proiectului privind 
realizarea conductei petroliere Suez- 
Mediterana. Va fi acordată, de ase
menea, prioritate proiectului privind 
electrificarea țăriL 

deosebit de preocupate 
de combaterea secetei, 
au inițiat o serie de e- 
f ort uri concertate. In 
acest sens a fost amor
sată aplicarea unui pro
gram urgent de ajuto
rare a regiunilor celor 
mai afectate.

Algeria ți Nigeria și-au 
declarat intenția de a 
acorda țărilor din zona 
respectivă un ajutor 
fără compensații, iar 
organismele specializate 
ale Organizației Nați
unilor Unite au trimis 
la fața locului un grup 
de specialiști și un a- 
jutor de 50 000 de tone 
cereale.

agențiile de presă transmit: De pretutindeni

Un marș da protest îm
potriva existenței in Scoția 
a unor baze de submarine 
atomice americano " 
chete ,.Polaris'*  la bord s-a desfășu
rat duminică Intre localitățile Glas
gow și Faslane.

R. P. Chinezd șl R. P. 
Blllncrid au printr-un
schimb de note efectuat la Pekin, 
prelungirea acordului chino-bulgar de 
colaborare In domeniul științei șl 
tehnicii, semnat In anul 1955 — in
formează agenția China Nouă.

Guvornul grec
o reglementare a problemei Ciprului 
este posibilă numai prin convorbiri 
desfășurate Intr-o atmosferă de în
credere reciprocă și pace — se arată 
intr-o declarație dată publicității de 
secretariatul general al primului mi
nistru ah Greciei. Guvernul grec se 
pronunță in favoarea continuării a- 
cestor tratative, așa cum a făcut și 
In trecut — ae afirmă In docu
ment.

0 delegație a Guvernu
lui Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei *,o” 
primită de premierul Guyanei. în 
cursul convorbirii prietenești care a 
avut loc, premierul Guyanei a salu
tat lupta pentru independența țării 
dusă de poporul cambodgian sub 
conducerea Frontului Unit Național 
al Cambodgiei.

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 18-a ediție 
a Festivalului de teatru de la 
Novi Sad a fost organizată cea 
de-a 111-a bienală internațională 
a cărților și publicațiilor tea- 

i trale. La bienală participă 18 
țări, intre care și Romănia. Ju
riul a acordat standulut româ-

n nesc premiul special pentru
H înalta calitate a publicațiilor
“ prezentate.

Prețurile la articolele de 
consum au crescutln Au5tria 
cu 20 la sută, din aprilie 1970 pină 
in luna martie 1973, potrivit unor 
date publicate de ziarul „Volksstim- 
me“.

„Promovarea schimburi
lor comerciala și a dezvol- 
terii" este tema tlrgulul internațio
nal care se va deschide Intre 13 mal 
și 3 iunie a.c. la Tunis. Tirgul din 
acest an va găzdui exponate din 21 
de țări din Africa, Asia, Europa și 
America — informează agenția 
Maghreb Arab Press.

„Capitala speranței"
își sărbătorește aniversarea

BRASILIA 22 (Agerpres). — 
Locuitorii capitalei braziliene 
au sărbătorit simbâtă a 13-a a- 
niversare de la inaugurarea o- 
ficială a orașului Brasilia. Ora- 
șu'. supranumit capitala anului 
2 000, are ln prezent 700 000 de 
locuitori ți continuă să se dez
volte.

După cum se știe, capitala 
Braziliei a fost transferată la 
Brasilia din dispoziția președin
telui Garrastazu Medici, aici

6,53 milioane vehicule 
pe patru roți a produs Japonia tn 
anul fiscal 1972, care «-a încheiat la 
31 martie ac. Din totalul producției, 
vehiculele pentru pasageri nu totali
zat cifra de 4,1 milioane. Producția 
de motociclete a atins 3,4 milioane 
bucăți.

A 87-a ediție a Tlrpulul Inter
național de artizanat a fost 
inaugurată la Florența. Pe o su
prafața de aproape 6 kilometri 
pătrați sint expuse produse au
tohtone, precum și din 42 de 
țări ale lumii. Artizanatul româ
nesc este prezent, in acest an, 
prlntr-un stand cu diferite pro
duse din ceramică, lemn și sti
clă, precum și o variată gamă 
de costume naționale.

în ultimele zile s-ou semnalat căderi de zăpadă în zone întinse ale Italiei 
centrale. în fotografie j ninsoare la Bologna — fenomen meteorologic cu 

totul neobișnuit pentru acest sezon

Cea mai mare captură 
de stupetiante dln dte •• cu- 
nose a fost făcută de curlnd In lar
gul coastelor Saigonului pe un trau- 
ler tailandez. S-au descoperit în 
calele vasului aproximativ 6 tone de 
opium și morfină. Valoarea capturii 
ar fl fost, după prelucrare, de circa 
17 milioane dolari.

fiind mutate de la Rio de Jane
iro ministerele și alte instituții, 
in ciuda rezistenței celor care 
nu voiau să se despartă de „Ca
pitala însorită".

Brasilia este și un „oraș al co
piilor", deoarece peste 35 la sută 
din locuitorii săi nu au împli
nit încă virsta de 10 ani. Poate 
că șl această caracteristică o 
capitalei braziliene l-a făcut pe 
Andră Malraux s-o numească 
„capitala speranței".

Filmul artistic românesc 
„Tinerețe fără bătrlnețe", realizat de 
regizoarea Ellsabela Bostan, a fost 
transmis de televiziunea finlandeză.

681 persoane și-au pier- 
dllt Vinfn 'n urrna ciclonului care 
a devastat recent suburbiile orașului 
Dacca. Șapte mii de familii au ră
mas fără adăpost. Guvernul la mă
surile necesare pentru lichidarea ur
mărilor sinistrului. *

Sesiunea Comisiei Eco
nomice a Națiunilor Unite 
pentru Isia de sud-est ■-» 
Încheiat slmbătă seara Ia Tokio, după 
15 zile de dezbateri. Următoarea 
reuniune a comisiei va avea loc tn 
Sri Lanka, in 1974.

Reprezentanții R.fl. Egipt 
și ai companiilor petroliere 
„Socal" și „Texaco" au 
semnat la Cairo un acord 
privind utilizarea conductei Suez — 
Alexandria, informează ” agenția 
M.E.N. Potrivit prevederilor acestui 
acord, >cele două companii urmează 
să transporte fiecare cite 7 500 000 
tone petrol brut anual, pe o perioadă 
de 10 ani. în total, contractele de a- 
cest gen semnate pină tn prezent de 
statul egiptean cu companiile străine 
asigură un tranzit de peste 63 milioa
ne tone petrol anual.

Datoria externă a Bo- 
lîVISi s_a ^r‘P^at 1971, ajungind 
de la 200—250 milioane la 601,2 mi
lioane dolari, în condițiile In care 
capacitatea de amortizare a acesteia 
nu poate depăși 50 milioane de dolari 
anual. Creșterea datoriei externe a 
Boliviei In ultimii nouă ani a fost tn 
medie de 44,7 milioane dolari.

Ce e nou în Sri Lanka?

URBANIZAREA 
IN AFRICA

Potrivit unor date furnizate de 
O.N.U., Africa este continentul cu 
procentul cel mai scăzut de urba
nizare din lume. Doar 17 la sută 
din populația continentului trăiește 
in orașe, tn ultimii ani Insă se 
constată o mlgrație cresclndă a lo
cuitorilor satelor spre orașe. Din 
datele O.N.U. reiese că Africa În
registrează ritmul cel mai Înalt de 
dezvoltare a orașelor. In baza a- 
cestor observații s-a ajuns la con
cluzia că In 1980 populația urbană 
a Africii se va dubla in comparație 
cu 1965. Astăzi, „continentul negru" 
are doar trei orașe cu o populație 
de peste un milion de locuitori. 
Peste 12 ani, potrivit previziunilor, 
vor fi 19 ademenea orașe.

Intrucit problemele legate de ur
banizarea continentului sint mult 
mal dificile decit in alte regiuni ale 
lumii — din cauza ritmului ridicat 
de creștere a populației, precum și 
a insuficienței mijloacelor financia
re — încă de pe acum diferite or
ganizații internaționale specializate 
caută cele mal judicioase mijloace 
pentru rezolvarea lor.

5 900 KM ÎNOT
O broască țestoasă, pe care cer

cetătorii o marcaseră in Surinam, 
pe coasta nordică a Americii de 
Sud, a fost regăsită În... Ghana, pe 
coasta de vest a Africii. Ea a par
curs deci nu mai puțin de 5 900 km! 
Se știa că aceste animale au un 
simț de orientare deosebit, după o 
ședere Îndelungată in largul ocea
nului, găsindu-și fără greș vechiul 
cuib de nisip de la țărm. Totuși a- 
cest periplu de 5 900 km a fost a- 
preciat de oamenii de știință drept 
un record chiar și pentru o broască 
țestoasă.

ALARMA LA AUCKLAND
Panică In zona centrală a orașului 

neozeelandez Auckland. Sute de 
oameni se îndreaptă in noapte, in- 
cărcați cu boccele, spre cartierele 
mărginașe ale orașului.

Alarma se datorează prellngerli 
In locuințe a unei substanțe chi
mice nocive destinate defblieril 
bumbacului Înainte de recoltare, 
care din cauza deteriorării bidoa- 
nelor in care era păstrată a Început 
să se răspindească in zona din ju
rul depozitului. Atingerea acestei 
substanțe lichide sau inhalarea va
porilor pe care-1 degajă poate uci
de oamenii care i-au căzut victimă. 
In zona evacuată a orașului, doar 
pompierii mobilizați pentru com
baterea defolian tulul, cu fetele aco
perite de măștile de gaz, mal sfl- 
șiau Întunericul.

VA AVEA JAPONIA 
0 NOUA CAPITALA ?

în Japonia urmează >ă ie con
struiască o nouă capitală — anunță 
ziarul vest-berllnez „Dle Wahr- 
heit". Aceasta — afirmă publica
ția — ar fi unica alternativă recu
noscută de guvernul nipon tn si
tuația etnd suprapopulatul oraș 
Tokio se înăbușă literalmente, da
torită gazelor de eșapament șl ce
lor emanate de instalațiile indus
triale. Noul oraș, unde ar fl 
mutate instituțiile ' politice, admi
nistrative și culturale, ar urma 6ă 
aibă o suprafață de numai 76 kmp 

— față de 2 000 kmp al actualei 
metropole — și col mult un milion 
de locuitori, In loc de 11,5 mili
oane cit are capitala niponă astăzi.

POLIȚISTUL 
ELECTRONIC

Mașini ale poliției din orașul 
american Kansas au fost Înzestrate 
cu teleimprimatoare aflate In le
gătură cu un computer de la se
diul central. In numai citeva se
cunde, creierul electronic transmite, 
la bordul mașinii, date despre ve
hiculele sau persoanele urmărite. 
Pe de altă parte, mașinile poliției 
newyorkeze vor fi prevăzute, pină 
la finele anului, cu aparate de fil
mat. Acestea, spre deosebire de te
leimprimatoare, vor oferi filme uti
lizabile ca probe in fața instanțelor.

In fotografie : teleimprimator In
stalat la bordul unei mașini.

INSULA PENTRU VALORI
FICAREA DEȘEURILOR

în mijlocul valurilor Mării Nor
dului, nu departe de coastele Olan
dei, se va construi o insulă artifi
cială cu o suprafață de 405 000 m.p. 
Pe această insulă vor fl construite 
stațiuni de ardere și de prelucrare 
a diverselor resturi menajere. Vor 
fi astfel prelucrate Jumătate din de- 
șeurile de natură chimică și cam 
un sfert din deșeurile industriale și 
resturile menajere din Întreaga 
Olandă.

ATENȚIE PIETONI I

Specialiștii Japonezi au pus de 
eurînd la punct un dispozitiv elec
tronic pentru alertarea pietonilor, 
cînd conducătorul auto execută o 
mișcare înapoi. Dispozitivul, cuprin- 
zînd și un magnetofon montat in 
portbagajul mașinii, este legat de 
cutia de viteze. Cind șoferul începe 
manevra, o voce de femeie excla
mă : „Atenție pietoni, mașina a- 
ceasta își schimbă sensul 1“

PISTA DE SCHI 
ARTIFICIALA

într-o pădure din vecinătatea o- 
rașulul tirgurilor internaționale — 
Brno. din Cehoslovacia — se află 
In curs de construcție o oistă de schi 
artificială. Lungă de 250 metri și 
lată de 15 metri, pista va fl con
fecționată din material sintetic. 
Primele probe întreprinse pe pistă 
au fost satisfăcătoare. Schiorii care 
au experlmcntat-o susțin că ea pre
zintă un avantaj demn de luat In 
seamă : căderile nu slnt deloc... du
reroase.

iTRITRANSMIT: CUrmare din pag. I)

CHILE

Ripostă hotărită noilor 
uneltiri ale forțelor de dreapta
Din diferite direc

ții și sub diferite for
me, reactiunea Chilia
ns lansează noi a- 
tacuri lmootrlva gu
vernului Unității
Populare. Recrudes
centa acestor uneltiri 
vizează estomparea 
rezultatelor alegerilor 
parlamentare din mar
tie. la care. duDă cum 
«e știe. Unitatea Popu
lară a obtinut impor
tante creșteri ale re
prezentării sale in 
Congresul national. In 
ultima săDtămină. for
țele de dreapta — al 
căror exponent prin
cipal este Partidul Na
tional — au trecut la 
o aerie de acțiuni des
chise, al căror scop 
este tulburarea vieții 
publice, crearea de si
tuații conflictuale, tur
bulente. în.tr-o decla
rație a președintelui 
Partidului National, 
guvernul presedin’e- 
lui Allende este califi
cat ca „nelegal" șl 
e*  propulsează, cu tot 
mai multă insistentă, 
proiectul unei .acuza
ții constituționale" ln 
parlament Împotriva 
întregului guvern. în 
acest scop, slnt califi
cate drept „ilegale" 
noile măsuri luate de 
guvern pentru conso
lidarea controlului sta
tal in economie. Este 
vorba de faptul că. la 
10 aprilie, guvernul

a Înaintat organului 
constitutional „Con- 
traloria de la republi
ca". așa-numitele „de
crete de Insistentă", 
prin care ae ordonă să 
se dea curs unor de
crete anterioare vizi nd 
rechiziționarea a 42 
de Întreprinderi. A- 
ceasta a stirnit furia 
marelui patronat. Zia
rul ..LA NACION" re
latează că, la o con
ferință de presă a 
Asociației patronale 
din metalurgie, con
ducător! ai acestei 
organizații au făcut 
declarații, „aplau- 
dind hotărirea acelor 
partide care vor sâ 
acuze guvernul pen
tru semnarea decre
telor de insistentă. El 
au amenințat că vor 
utiliza toată Influenta 
lor parlamentară pen
tru a obține, de ase
menea. să fie acuzat 
constituțional șl pre
ședintele Allende".

împreună cu aceste 
planuri — care de 
faot nu pot fi finali
zate. d«oareoe. chiar 
dacă întreaga opoz:tie 
ar fi de acord cu ele. 
ea nu dlsmine de ma
joritatea de două tre
imi necesară pentru 
validarea unei aseme
nea acuzații — reac
tiunea Începe să arun
ce tot mal insistent pe 
scena politică forte 
de soc fascizante. ca

cea autodenumltă „Pa
trie șl libertate" ca și 
alte organizații contra
revoluționare de tipul 
„Sistemului acțiunii 
civice organizate". In- 
tr-vn document al a- 
cestei organizații se 
formulează apeluri 
deschise la sabotarea 
producției ln industrie 
fi agricultură.

Vigilenta guvernului 
șl a poporului acțio
nează cu fermitate ln 
fata planurilor si ac
țiunilor dușmănoase 
ale dreptei. Intr-un e- 
ditorial al ziarului ..EL 
SIGLO". ln care sînt 
demascate escaladele 
sedițioase, se sublinia
ză că „mobilizarea po
porului și vigilenta re
voluționară vor nărui 
proiectele criminale 
ale dușmanilor pa
triei". Partidul. Comu
nist din Chile cheamă 
la unitatea tuturor 
chilienilor cinstiți In
tr-un moment ln care 
tara se află ln fata 
„unei noi escalade 
antidemocratice. ce 
urmărește răsturnarea 
p-esed Intel ui Allende, 
chiar cu riscul de a 
se provaca o ciocnire 
slngeroasă Intre chi
lieni". Dar — se ara
tă Intr-o declarație a 
partidului — „poporul 
unit, niciodată nu va 
fi Învins".

Eugen POP

ALGER

Salele-pilot în batffiâ 
pentru reînnoirea 
structurilor rurale

Este pe cale de a fi 
terminată noua așe
zare sătească de la 
Ain-Nehala, prevăzută 
cu apă curentă, lumină 
electrică, școală, sală 
de cultură, dispensar. 
Au trecut numai șapte 
luni de cind președin
tele Houari Boume- 
diene. punind piatra de 
temelie a acestui prim 
sat-pilot in vilaetul 
Tlemcen, a inaugurat 
o acțiune de proporții 
naționale care vizează 
mutarea treptată a fe- 
lahilor din colibele in 
care s-au născut ln 
așezări moderne. In a- 
celași vilaet eu Însem
nate resurse economi
ce a fost programată 
construirea ln anul cu
rent a încă trei aseme
nea așezări. In total, 
In vilaetul Tlemcen 
vor fl implantate. In 
următorii ani. 50 de 
sate-pilot, care vor re
zolva, in cea mai ma
re parte, necesitățile 
de locuit ale felahilor.

Dar nu numai In 
Tlemcen se clădesc lo
calități rurale moder
ne. In numeroase alte

zone se construiește 
intens, In efortul de a 
se recupera anii Înde
lungatei dominații 
străine, care îndeosebi 
In mediul rural a lăsat 
urme greu de șters. 
Prind contururi tot mal 
precise așezările de la 
Oum T’Boul, El Oueld- 
ja, Guelta Zerga, El 
Aoun, Belfezzane, răs- 
pindite in tot atitea 
zone. Nu demult a 
Început construcția 
primului sat montan 
de acest fel la El 
Kouachia, In masivul 
Aures.

Demn d® remarcat 
este faptul că la con
strucția noilor sate-pl- 
lot Iau parte, alături 
de constructori șl be
neficiari, un mare nu
măr de muncitori din 
întreprinderile apro
piate, elevi șl studențl, 
în cadrul „zilelor de 
voluntariat" organizate 
de el.

Metodele șl concep
țiile arhitectonice care 
vor sta la baza con
strucției celor 1 000 de 
sate-pilot, prevăzute 
pentru acest an, au

constituit tema unei 
reuniuni naționale or
ganizate recent. Cim- 
piile algeriene — sub
linia la această re
uniune președintele 
Boumedlene — nu vor 
intra tn era dezvoltă
rii veritabile decit pe 
calea satelor agricole, 

îmbunătățirea con
dițiilor de locuit se 
desfășoară paralel cu 
procesul formării de 
noi cooperative agrico
le de producție și aso
ciații țărănești de în
trajutorare. Pentru ac
celerarea ritmului re
înnoirilor, sectoarelor 
rurale le-au fost alo
cate ln acest an un 
miliard de dinari, ceea 
ce constituie dublul 
sumei prevăzute Ini
țial.

Sentimentul celui ce 
vizitează In prezent 
satele Algeriei este că 
țara se află ferm an
gajată tn bătălia pen
tru eliminarea struc
turilor arhaice moște
nite In mediul rural 
din perioada colonială.

M. 1ONESCU

lor lăsate de colonialism, ca șl pre
siunilor exercitate de capitaluri 
străine, lntimpinăm pe plan intern, 
ln domeniul economiei, un ?ir 
de dificultăți, unele din ele cu 
un caracter serios. Nu întotdeauna 
măsurile îndreptate spre dezvoltarea 
economiei au obținut rezultatele do
rite. Planul cincinal de dezvoltare 
(1972—1976), practic nici măcar nu a 
demarat, din cauza lipsei de fonduri 
pentru investițiile prevăzute. Ca 
urmare a manevrelor monopolurilor 
străine, prețul produselor noastre 
de export, Îndeosebi ceaiul, cauciu
cul, nucile de cocos, scade, in timp 
ce prețul mărfurilor pe care le im
portăm — și trebuie spus că aproa
pe Jumătate din importuri repre
zintă produse alimentare : orez (re
colta internă nu acoperă decit trei 
pătrimi din necesitățile țării), zahăr, 
făină de griu, pește etc. — este in 
creștere pe piața mondială. Șoma
jul reprezintă, de asemenea, o 
problemă serioasă, numărul celor 
care nu au de lucru ridicindu-se la 
aproape 550 000.

Pentru depășirea acestor dificul
tăți, considerăm că trebuie făcut 
totul pentru a ajuta masele să pri
vească cu deplină responsabilitate 
situația economiei noastre, ca și 
pentru sporirea rolului lor In stabili
rea cursului politic și in rezolvarea 
problemelor economice ale țării.

— In presa internațională se 
face uneori o paralelă intre si
tuația din Chile șt cea din Sri 
Lanka. Deși nu se poate nega 
că există unele asemănări — 
crearea, în urma alegerilor, a 
unor guverne cu participarea 
forțelor de stingă, inclusiv co
muniștii — condițiile concrete 
dintr-o țară și din celelalte sint, 
desigur.-Joarte deosebite. Care 
ar fi acele elemente ce dau notă 
specifică proceselor social-poli- 
ttce din Sri Lanka 7

— într-adevăr, Intre cele două țări 
există unele similitudini. Dar In lu
mea de astăzi este imposibil să gă
sești două țări care să aibă condiții 
similare din punct de vedere econo
mic, social-politic etc. A.șa, de pildă, 
ca să ne referim la cazul de față, 
Chile și-a dobindit Independența ia 
începutul secolului al XIX-lea, ln 
timp ce noi am scuturat jugul colo
nial abia de un sfert de veac. Chiar 
fi situarea geografică determină

condiții politice specifice. în altă or
dine de idei, se poate considera că 
dificultățile economice pe care le are 
de lntimpinat statul chilian, și mă 
refer aci la exporturile sale, sint tem
porare, deoarece cuprul fiind o mate
rie primă foarte căutată, embargou
rile politice nu pot dura multă vre
me : in schimb, principalul nostru 
produs de export, ceaiul, nu este in
dispensabil și atita vreme cit nu vom 
realiza o diversificare a economiei, 
problemele noastre vor fi de mai 
lungă durată. în fine, din punct de 
vedere al compoziției, osatura gu
vernului chilian este formată din 
două partide ale clasei muncitoare, 
care se pronunță pentru socialism. 
Este adevărat, și noi avem un 
guvern de coaliție alcătuit din 
trei partide, dar ponderea principală 
revine partidului libertății, cu alte 
cuvinte osatura guvernului este na- 
țional-burgheză. Aceste date sînt 
departe de a epuiza problema, dar, 
oricum, cred că ele oferă suficienta 
elemente ce conturează profilul so
cial-economic puternic diferențiat al 
celor două țări — elocventă dovadă 
a marii diversități a căilor prin care 
se înfăptuiește transformarea vechil 
societăți.

— Partidul comunist se afir
mă ca una din forțele politice de 
bază ale țării, prezent ln toate 
acțiunile politice importante.

\ Care sint, din acest punct de 
vedere, preocupările actuale ale 
comuniștilor din Sri Lanka ?

— Preocupările noastre slnt indiso
lubil legate de aspirațiile fundamen
tale ale poporului. în prezent avem 
două sarcini principale. Pe de o par
te trebuie să barăm calea reacțiunil 
care încearcă să vină din nou la pu
tere. Pe de altă parte, trebuie să 
rezolvăm problema planificării, tn 
așa fel incit la întocmirea planuri
lor economice să colaboreze și parti
dul nostru, așa cum de altfel se pre
vede in programul Frontului Unit

Reprezentarea relativ slabă a par
tidului nostru ln parlament nu re
flectă adevărata putere de care 
dispune. Conducem o viguroasă miș
care sindicală și o mișcare de tine
ret care devine puternică. Avem un 
cotidian cu o largă răspindire. As
tăzi devine limpede că nici o soluție 
politică lntr-o direcție progresistă 
nu poate fi adoptată fără consulta
rea partidului comunist. în general, 
avem relații bune cu celelalte par
tide din Frontul Unit, dar nu putem 
trece cu vederea peste dificultățile

social-economic® prin care trece 
țara. Considerăm că problemele difi
cile pot fi rezolvate fără a înrăutăți 
situația maselor, ci, dimpotrivă, prin 
transferarea greutăților asupra v cla
selor privilegiate și prin dezv1 fc>\rea 
reală a industriei și agriculturii, prin 
sporirea productivității muncii. în
totdeauna ne susținem criticile cu 
propuneri alternative constructive.

Aspirația supremă a celor care 
ne-au dat votul este socialismul. 
Poporul așteaptă • ca guvernul ac
tual să Înfăptuiască aceste condi
ții, înscrise, de altfel, tn progra
mul Frontului Unit : consolidarea 
independenței naționale, eliminarea 
exploatării imperialiste din economia 
noastră, făurirea unei căi de dezvol
tare necapitaliste.

— Ce impresii v-a lăsat con
tactul cu țara noastră, cu reali» 
tățile ei 7

— Ne-au impresionat foarte mult 
dezvoltarea multilaterală și armo
nioasă a țării dv., economia ei In 
plin avint. Ne-au impresionat, da 
asemenea, sarcinile pe care vi le 
propuneți prin planul de cinci ani 
și sintem convinși că aceste sarcini 
vor fi aduse la îndeplinire. Ne-au 
impresionat numărul mare al mem
brilor de partid lntilnlți In locurile 
vizitate, înalta lor pregătire politică. 
După cum știți, ln ultimul timp re
lațiile dintre partidele noastre co
muniste cunosc o dezvoltare remar
cabilă. Amintesc că in 1971 o delega
ție a partidului nostru, din care fă
cea parte și tovarășul S. A. Wlckre- 
masirighe, actualul secretar general 
al partidului nostru, a vizitat Romă
nia, iar un reprezentant al Partidu
lui Comunist Român, a participat la 
lucrările Congresului al VIII-lea al 
P.C. din Sri Lanka care a avut loc 
anul trecut. Partidele noastre slnt a- 
nimate de aceeași dorință de a mi
lita pentru Întărirea pe baze princi
piale a unității partidelor comunista 
și muncitorești.

Desigur, momentul cel mal Im
portant al vizitei noastre I-a con
stituit intilnirea cu tovarășul Nicola® 
Ceausescu. Această Intîlnlre a În
semnat foarte mult pentru noi și 
sint sigur că ea va contribui ln mod 
însemnat la dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor dintre partidele 
noastre, atlt in interesul reciproc, cit 
și ln interesul Întăririi mișcării co
muniste, a tuturor forțelor antilmpe- 
rialiste.


