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IN DEZBATERE
PUBLICA

Proiectul Legii
privind
protecția
mediului

înconjurător

La Invitația căpitanilor regenți 
al Republicii San Marino, “ 
cesoo Maria Francini și 
Bugli, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Romă-

Frăn-
Primo

nla, Nicolae Ceaușescu, va face, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială In Re
publica San Marino în perioada 
25—26 mai 1973.

ASOCIAȚIILE
9

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe ambasadorul
INTERCOOPERATISTE

Rezultate obținute anul trecut și în primăvara acestui an pun in evidență

■ EFICIENTA LOR DEOSEBITĂ 1N ORGANIZAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE
■ RESURSE MARI DE LĂRGIRE Șl DIVERSIFICARE A ACTIVITĂȚII

Astăzi, la Iași, 
va avea loc adunarea populară con
sacrată împlinirii a 125 de ani de la 
revoluția din 1848, evenimentelor 
petrecute în Moldova în acel an de 
glorie și avînt revoluționar al po
porului român.

R. S. Cehoslovace
Tovarășul Nioolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
cialiste România, a primit, 
după-amiază, pe ambasadorul 
traordinar și plenipotențiar al
publlcii Socialiste Cehoslovace la

So- 
joi 
ex- 
Re-

București, Miroslav Sulek, la ce
rerea acestuia.

La primire a fost de față tova
rășul Ștefan Andrei, secretai* al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească.

Măsurile luate în ultimii ani de 
conducerea partidului și statului nos
tru pentru perfecționarea activității 
de conducere, planificare și retribuire 
a muncii in agricultură au dus, prin
tre altele, la statornicirea unor forme 
superioare de organizare a producției 
și la punerea mai deplină in valoare 
a resurselor agriculturii. Este vorba 
de înființarea asociațiilor intercoope
ratiste, care, an de an, s-au afirmat 
ca o formă organizatorică capabilă să 
soluționeze probleme esențiale pentru 
sporirea producției agricole. Create 
pentru a sprijini eforturile cooperati
velor agricole In creșterea producției 
vegetale și animale și realizarea a- 
cesteia cu costuri mai mici, in con
dițiile unei productivități 
muncii, asociațiile 
au parcurs de la 
acum un drum la capătul căruia se 
poate afirma cu certitudine și proba 
prin rezultate că reprezintă o formă 
de organizare superioară, care asigură 
folosirea cu randament înalt a pă- 
mintului, a resurselor materiale și 
financiare ale cooperativelor agricole, 
precum și a ajutorului multilateral 
acordat de stat.

In ultimii ani s-a conturat o ex
periență valoroasă in organizarea și 
fructificarea multiplelor avantaje ale 
asociațiilor intercooperatiste. Refe- 
nndu-se la aceasta problemă, la șe
dința de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1970, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Ținind seama 
de experiența și realizările dobindite 
in asociațiile create, este necesar ca 
această formă de organizare să se 
extindă in toate domeniile de acti
vitate ale agriculturii cooperatiste".

Aplicarea acestor indicații a dus la 
creșterea numărului asociațiilor in
tercooperatiste. Dacă la finele anului 
1970 existau 254 astfel de asociații, 
după doi ani, la 31 ianuarie a.c.. nu
mărul lor a crescut la 412 asociații 
cu 417 unități economice, din care 43 
in domeniul producției vegetale. 266 
zootehnice și 108 pentru prestări de 
servicii. Numai in intervalul 30 sep
tembrie anul trecut — 31 ianuarie 
a.c. au fost constituite 63 asociații 
noi. înființarea asociațiilor intercoo
peratiste in cele mai diferite sec
toare ale producției agricole a dus șl 
ia diversificarea continuă a activității 
acestora. Dacă anul trecut, in struc
tura asociațiilor intercooperatiste pre
dominau cele pentru creșterea și in- 
grâșarea animalelor, în acest an s-au 
înființat numeroase asociații in po
micultură și viticultură, ceea ce con
stituie un lucru foarte bun, avind 
in vedere sarcinile mari din aceste 
importante sectoare ale agriculturii, 
înființarea de noi asociații în aceste 
sectoare trebuie să constituie o preo
cupare permanentă a organelor agri
cole județene. De altfel, pe baza ho- 
tăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie—martie a.c. in legătură cu 
modul de organizare a noilor asociații, 
in foarte multe județe, comitetele de 
partid și organele agricole au sprijinit 
constituirea de noi asociații in dife
rite domenii de activitate. In județul 
Satu-Mare, de pildă, biroul comite
tului județean de partid a format un 
coiectiv de specialiști de la direcția 
agricolă și uniunea județeană a coo
perativelor agricole care. împreună 
cu consiliile de conducere ale coope
rativelor agricole, a analizat posibili
tatea înființării unor asociații pomi

ți ridicate a 
intercooperatiste 
înființare pină

cole și viticole. Pe baza studiilor ela
borate in cadrul consiliilor intercoo
peratiste Negrești, Beltiug. Homorod, 
Sanislău si Halmeu se vor consti
tui asociații cu profil pomicol, iar la 
consiliile Beltiug și Hodod — asociații 
viticole. Asociațiile respective iși 
vor desfășura activitatea pe princi
piul gestiunii economice interne, vor 
prelua plantațiile de pomi și viță de 
vio și se vor ocupa de executarea 
tuturor lucrărilor de întreținere, re
coltare și valorificare a producției.

In județul Mureș, la consiliul in- 
tercooperatist Singiorgiu de Pădure, 
s-a înființat o asociație pomicolă, la 
care participă cooperativele Ghin- 
dari, Neaua, Chibet și Singiorgiu de 
Pădure. Asociația va avea in final 
1 500 ha cu plantații de diferite specii 
de pomi și arbuști fructiferi, din care 
550 ha cu nuci. 140 ha cu vișini și 
cireși, 200 ha cu caiși și zmeura, 350 
ha cu pruni și 140 ha cu gutui și 
afin. Cea mai mare parte din această 
suprafață este in curs de plantare in 
livezi intensive. Cooperativele agri
cole asociate au pus la dispoziție 
baza tehnică și forța de muncă ne
cesară pentru realizarea in comun a 
lucrărilor. Aceste cîteva exemple de
notă faptul pozitiv că asociațiile in-

tercooperatiste iși extind activitatea. 
Orice inițiativă ce se manifestă in 
această direcție trebuie stimulată și 
susținută, pentru organizarea de a- 
sociații intercooperatiste in cele mai 
diverse sectoare : piscicultură, oreză- 
rii, irigații, de producere a materia
lelor de construcții, reparații.

Analiza activității economice a aso
ciațiilor create pină acum evidenția
ză un fapt deosebit de îmbucurător *. 
în aproape toate cazurile, unitățile e- 
conomice intercooperatiste și-au în
cheiat ciclurile de producție cu re
zultate net superioare celor care se - 
obțineau in cooperativele agricole, 
înainte de asociere. Constatarea se 
impune cu deosebire la asociațiile cu 
profil zootehnic. O analiză efectuată 
do Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, împreună cu 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, relevă faptul 
că. anul trecut, complexele 
tercooperatiste de creștere și 
grășare a porcilor au realizat un 
spor mediu zilnic mai mare cu
0.094 kg decit cel obținut de sectoa-

în jurul orei 12, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite 
direct întreaga desfășurare a adu
nării populare.

Continuînd seria articolelor și paginilor

speciale dedicate anului revoluționar 1848,

ziarul nostru publică astăzi grupajul

1848
in- 
in-

Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a Il-a)

LUCRĂRILE AGRICOLE
B Controlul în grădinile da leguma

— nu cu privirea, ci cu metrul! 
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H Însămînțarea porumbului în coo
perativele agricole de producție 
din județul Olt in pagina a l!-a
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Activitate febrila, de intensă întrecere pe Șantierul naval din Drobeta 
Turnu-Severin (m fotografie). Colectivul de aici și-a propus ca anga
jament anual o producție-marfă suplimentară de 7 milioane lei și 
dorește să-l depășească cit mai mult. Prin livrarea pină acum, peste 
prevederile de plan, a două docuri de cite 800 tone fiecare, s-a înre
gistrat la productia-marfă un „avans" valoric de peste 41,5 milioane 
lei. de 6 ori mai mult decit angajamentul asumat. Se desfășoară intens 
și lucrările la celelalte nave in construcție. Astfel, la primul tanc de

B 000 tone, dintr-o serie pentru export, au fost introduse aproape cu 
o lună avans fată de grafice, motoarele auxiliare, pompele si alte 
agregate. De asemenea, la cargoul nr. 1 de 2 150 tdw — primul dintr-o 
altă serie pentru export — au început mai devreme lucrările de izolații 
și căptușelile la suprastructură. Pornind de la succesele înregistrate 
pină acum, colectivul șantierului naval este hotărit să-și majoreze 
substanțial rezultatele ce vor fi obținute in activitatea economică.

Secretarul
organizației de partid
„AGITATORUL NR. I ✓ ✓

Pretutindeni, organizațiile de partid din toate sferele de activi
tate se află in fața unor importante sarcini — politice, economice, 
educative. Ele izvorăsc nemijlocit din obiectivele realizării și depă
șirii sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate în întrecerea socia
lista pentru realizarea prevederilor cincinalului înainte de termen, din 
cerințele unei activități neobosite pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor, pentru transpunerea în viață a hotăririlor Ple
narei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. îndeplinirea în bune condiții 
a acestor sarcini presupune o puternică mobilizare a tuturor pirghii- 
lor muncii politice de masă. In acest cadru, un rol deosebit revine 
AGITATORILOR.

Cine sînt agitatorii ? Așa cum este cunoscut, agitatorii sint acei co
muniști care au primit din partea organizației de bază această 
sarcină de partid concretă, fiecare organizație avind ..corpul său de 
agitatori". Aceasta nu înseamnă însă că agitatorii arMorma un ..grup 
închis", limitat de o listă — așa cum greșit se consideră nu arareori. 
In concepția partidului nostru, fiecare comunist este — și trebuie să 
fie — un agitator la locul său de muncă. După cum se știe, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 s-a subliniat ca o cerință — de 
permanentă actualitate — ca flecare cadru de conducere, fie in munca 
dc partid, fie in cea de stat, să acționeze ca un om politic, să participe 
activ la munca politică, Ințrucit se cere — și pe bună dreptate se 
cere — ca toate cadrele de conducere să participe nemijlocit la munca 
politica, este normal și totodată imperios necesar ca, in această acti
vitate, secretarul organizației de partid să ofere el însuși exemplu, să 
fie primul agitator pentru îndeplinirea sarcinilor economice șl educa
tive stabilite dc partid, să se dovedească deopotrivă un priceput or
ganizator al muncii de partid și un bun educator comunist.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV,
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Dragă tovarășe Brejnev,
Imi este deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român și al meu personal, să vă adresez cele mai 
cordiale felicitări cu ocazia decernării premiului internațional Lenin 
..Pentru întărirea păcii între popoare" împreună cu cele mai bune urări 
da noi succese în activitatea pe care o desfășurați în fruntea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, pentru continua prosperitate a poporului 
sovietic — constructor al comunismului, în lupta pentru pace, securitate 
si colaborare in Europa și in întreaga lume.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea ferma că 
prietenia și colaborarea frățească dintre partidele și țările noastre se vor 
întări continuu, spre binele popoarelor noastre, al unității ^țărilorsocia
liste și a tuturor 
fi socialismului.

forțelor antiimperialiste, pentru triumful cauzei păcii

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

_ Sale Domnului RICHARD NIXON
Președintele Statelor Unite ale Americii

Vă exprim, domnule președinte, compasiunea mea sinceră pentru 
pierderile materiale și de vieți omenești cauzate de inundațiile catastro
fale din bazinul fluviului Mississippi.

Excelentei

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Mulțumesc foarte sincer Excelenței Voastre pentru mesajul deosebit 

de amabil pe care mi l-ați adresat cu ocazia aniversăm mele Și noi 
pălirăm o amintire foarte plăcută a vizitei dumneavoastră In Olanda.

IULIANA R.

r

Desigur, prima îndatorire a agita
torului este de a aduce la cunoștința 
oamenilor hotărir'ile de partid și le
gile statului, de a explica convingă
tor conținutul și importanța lor 
pentru realizarea de progrese in do
meniul respectiv, rațiunile ce le-au 
determinat, căile de îndeplinire a a- 
cestor hotărîri. sarcinile concrete, 
practice ce decurg pentru coiectiv. 
Este de aceea firesc și absolut nece
sar ca această activitate să fie înțe
leasă corect, la nivelul importanței 
sale — ceea ce presupune. în primul 
rind, aportul secretarului organiza
ției de partid, tovarășul cel mai în
dreptățit să furnizeze explicații com
petente, să convingă oamenii, să 
cristalizeze sarcinile ce revin fiecărui 
comunist. Este o îndatorire de deo
sebită importanță, deoarece întreaga 
muncă de partid este o activitate ce 
se adresează prin excelență conștiin
ței oamenilor, • urmărește explicarea

VIATA RATIFICĂ PRECEPTELE ECHITĂȚII SOCIALISTE (llll

— Chiar dacă v-aș spu- 
ne, tot n-o să scrieți...

— Cum așa ?
— Știu eu ce se poate 

scrie și ce nu.
Tonul serios, fără urmă 

de cochetărie sau sfidare, 
al tinerei care îmi vorbea 
astfel imi Întări presupu
nerea că la mijloc se află 
lucruri grave. Absolventă 
a Institutului de Arte 
Plastice, repartizată in 
atelierul de creație al unei 
mari fabrici de încălțămin
te, Iși schimbase — după 
mai bine de trei ani de 
zile — locul de muncă. Am 
insistat să aflu motivul.

— Ei bine, am să vă 
spun. La inceput mi s-a 
dat să scriu etichete : era, 
probabil, singura treabă 
care le părea potrivită 
pentru un om cu formație 
de pictor. Am protestat. 
Apoi, un an de zile, am 
scos tipare după modelele 
desenate de alții. Mi-a 
prins bine ; ca să 
modele noi, trebuie 
foarte bine prin ce 
ții se trece pină la croitul 
fețelor și al tălpilor. Am 
învățat tehnologie, ce se 
poate confecționa șt ce 
nu, cum poate fi economi
sită pielea. Mi-am dat sea
ma ins4 că 
experiența, 
acumulate in 
de facultate 
care dobindisem o 
cultură estetică.

creezi 
să știi 
opera-

in S'j puteai', cu 
cunoștințele 

cei șase ani 
— timp in 

anume 
simțul

proporțiilor, al culorii, al 
armoniei — să fiu utilă in 
crearea modelelor noi.

— Și nu vi s-a dat 
lejul să arătați de ce 
teți in stare ?

— Ba da. Din anul 
mător am inceput să 
muncă de creație, 
că, după ce desenam

pri- 
sin-

ur- 
fac 

Numai 
un

narea modelelor noi, pen
tru a le studia in variante 
mai
fire. îmi răminea prea pu
tină

economice, mai izbu-

... vreme.
— Tiparele nu le putea 

scoate altcineva ?
— Un inginer-șef a pro

pus ca această operație să 
o facă ceilalți. Pentru ei

unui detaliu sau altuia, 
mărturiile coincid sau di
feră, cele relatate aduc in 
discuție, prin ceea ce au 
esențial și de nerăstălmp- 
eit. un precept de bază a’ 
echității socialiste. Este 
vorba dc forma pe care o 
îmbracă, in cazul tinerilor, 
cerința de a asigura fiecă-

E tînăr, să mai aștepte
DAR CHELTUIALA STATULUI PENTRU PREGĂTIREA 

CELOR IN CAUZĂ, CUM SE VALORIFICĂ ?
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model, eram nevoită să 
scot și tiparele, operație 
deloc creatoare și care mie 
imi lua o zi întreagă, de 
zece ori mal mult timp 
decit colegilor mei, obiș
nuit! de 15—20 de ani cu 
această treabă. Așa Incit, 
ca să pot ține pasul cu ei, 
trudeam de zor la tipare, 
iar pentru creația pro- 
priu-zisă, pentru perfecțio-

ar fi fost o nimica toată. 
Cu toate acestea — și cu 
toate că modelele mele 
erau apreciate — lucrurile 
au continuat absolut la fel.

N-am confruntat afirma
țiile de mai sus cu păre
rile celor de la atelierul d< 
creație respectiv : interlo
cutoarea mea a ținut să 
rămină in anonimat. Dai 
indiferent dacă. asupra

rui cetățean o muncă pe 
măsura aptitudinilor, cali
ficării. competenței reale.

Cazul tinerilor merită, din 
acest punct de vedere, o 
atenție aparte. Mai„ ales 
că intr-o societate cu o e- 
conomie in plină dezvolta
re, cum este a noastră, 
ponderea cejor sub 30 de 
ani. in totalul salariaților, 
contribuția lor electivă în

ansamblul activității socia
le sini considerabile. Ti
neretul nu reprezintă nu
mai o forță numerică im
presionantă ; el mai este 
caracterizat și prin aceea 
că ii sint proprii noul, do
rința de afirmare, intere
sul pentru promovarea cu
ceririlor științei și tehni
cii, pasiunea pentru ideile 
avansate, care " ' ' ’ ’
flate pe parcursul 
de studiu, 
tați nu se 
punindu-i 
încercare, 
ționeze, acordîndu-le 
credere. A încredința tine
rilor, dc la bun inceput, 
răspunderea unei activi
ty i pe măsura Iov consti
tuie nu numai un act de 
echitate, ci și o manifes
tare de frunte a preocupă
rii pentru viitorul țării.

Evident, această afirma
ție nu trebuie interpretată 
ca un îndemn de a L'sa 
pe umerii lor povara unei 
munci care să le depășeas
că competența, a unor ac
țiuni de mare anvergură ; 
formarea de noi specialiști, 
capabili să conducă chiar 
cele mai ^complicate pro
cese, se desfășoară treptat, 
pe măsura dobindirii expe
rienței, pe fondul unei
Gheorcjhe SASARMAN

ii sint insu- 
anilor 

Asemenea cali- 
cultivă decit 

pe oameni la 
lâsindu-i să ac- 

in-

(Continuare in pag. a IV-a)

cit mai temeinică a sarcinilor, știut 
fiind că de gradul in care este înțe
leasă însemnătatea diferitelor sarcini 
sau obiective depinde nemijlocit mo
dul in care ele sint traduse in viață.

Explicarea conținutului, a impor
tanței hotăririlor de partid și legilor 
statului, trebuie să fie operativă, 
promptă, să asigure răspuns neintir- 
r. at problemelor ce preocupă colecti
vele de oameni ai muncii, căci este 
firesc ca ei să aștepte, și să capete, 
răspunsul cel mai autorizat de la or
ganizația de partid, de la secretarul 
acesteia. De aceea, este necesar ca 
discuțiile și convorbirile dc la om la 
om să fie temeinic pregătite ; secre
tarul organizației să studieze apro
fundat hotăririle, legile, măsurile a- 
doptate, condițiile de aplicare la si
tuația concretă, specifică a colectivu
lui, în așa fel incit să vină bine do
cumentat in fața oamenilor, să fur
nizeze explicații convingătoare, lo
gice, bazate pe fapte, pe realități, 
în cele ce urmează ne vom opri 
asupra citorva aspecte ale activității 
pe acest tărim a unor secretari ai or
ganizațiilor de partid.

De curind, la Uzina de mașini elec
trice din București erau larg dezbă
tute măsurile adoptate de conducerea 
partidului și statului nostru pentru 
aplicarea normelor unitare de orga
nizare a unităților economice. Ca 
mulți alți agitatori din uzină, nemai- 
așteptînd o instruire specială sau cine 
știe ce sarcini exprese din partea co
mitetului de partid, secretarul orga
nizației de bază de la construcții 
metalice, sudorul Iosif Pirvoi, a pur
tat discuții vii cu oamenii, explicin- 
du-le argumentat cit de bine venite

Constantin MORARU

(Continuare în pag. a V-a)
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RITMICITATEA
ÎNDEPLINIRII PLANULUI
ests o cerință permanentă 
a vieții noastre economice

condițiile economici noastre planificate. îndeplinirea ritmică, zi 
decadă cu decadă șl lună de lună a sarcinilor la producția fi- 

o cerință permanentă de prim ordin ; cu alit mai mult 
an hotâritor pentru realizarea cincinalului inainte de termen, 

scama că acest imperativ arc in vedere necesitățile curente alo 
o destinație precisă : consumul pro- 

— să vedem in ce măsură intreprin- 
Dimbovița Iși îndeplinesc ritmic si inle-

In 
de zi. 
zică constituie 
în acest 
Tinind
economici — fiecare produs avind 
ductiv. piața internă sau export 
dcrilc economice din județul 
crai planul pe sortimente.

Datele înregistrate la direcția de 
statistică județeană pe patru luni și 
răspunsul conducătorilor de între
prinderi duc spre următoarea con
cluzie : din cele 25 de produse caro 
se urmăresc operativ in economia ju
dețului. in această perioadă sarcinile 
i-au realizat numai la 12.

Nu sc poate spune că. pină la sfir- 
F tul celor patru 
luni, din județ 
n-au fost livrate 
suplimentar eco
nomiei însemnate 
cantități de pro
duse : 105 000 mp 
țesături. 1 391 tone 
oțel aliat. 1 639 
tone ciment. Dar 
la produsele de 
bază, specifice c- 
conomîei județului, restanțele erau 
destul de însemnate: 7 011 pe
rechi racorduri speciale, 492 tone 
armături industriale din oțel, 17 822 
tone cărbune. 4 154 000 lămpi electri
ce, 7 886 frigidere. 28 strunguri. în 
luna aprilie a.c., numeroase unități 
economice, printre care multe cu 
pondere în economia județului, nu au 
recuperat râminerea in urmă la oro- 
ducția globală, producția-marfă si 
productivitatea muncii.

Ce argumente aduc conducătorii a- 
eestor unități ? Ne-am oprit, in 
cursul anchetei noastre. Ia Uzina 
de utilaj petrolier. Fabrica dc fri
gidere Găești, Exploatarea minieră 
Șotinga. uzina „Romlux". Cauzele 
care au generat răminerile în urmă 
diferă de la o unitate la alta — co
mune sint insă deficientele de apro
vizionare cu materii prime și mate
riale. slaba întreținere a utilajelor, 
folosirea incompletă a timpului de 
lucru. Iată cum a evoluat realiza
rea planului la racorduri speciale, 
produse cu pondere în Uzina de u- 
tilaj petrolier din Tirgoviște. în 
primele zile ale anului nu s-a pro
dus mai nimic. Cea de-a patra zi 
a debutat cu un... minus de 600 pe
rechi ca. in următoarele, să s? ob
țină peste planul zilnic un plus de 
400 perechi. Și așa. zi de zi. pină la 
sfirșitul celor patru luni, producția a 
înregistrat cind un plus de 300-400 
perechi, cind un minus de 500-600 
perechi ; in luna aprilie, cunoscin- 
du-se greutățile din celelalte luni, 
se spera intr-o redresare, dar a- 
ceasta nu s-a produs.

Tot cu convulsiuni s-a lucrat și la 
realizarea altui produs : armături in
dustriale din oțel. Cu zece zile îna

intea încheierii celor patru luni, la 
acest produs, restanțele se ridicau la 
492 tone, din care majoritatea pro
vin numai din luna martie. Tn 
uzină, ncrealizarea este pusă pe sca
ma calității necorespunzâtoare a unor 
materii primo, necorelării aprovizio
nării cu lansările in fabricație. Toate 
acestea au influențat, desigur, nc-

La întreprinderile din județul 
Dîmbovița: un șir de restanțe și asalturi

îndeplinirea planului șl. îndeosebi, 
fabricarea sortimentelor planificate. 
Dar cauza principală constă in faptul 
că defecțiunile mecanice care, se în
țelege. puteau fi evitate de la 
cuptoarele electrice și de la forja 
de semifabricate pentru racorduri 
speciale au generat sute de ore de 
stagnare. Este adevărat, in această 
perioadă au lipsit unele semifabri
cate care provin din colaborări — 
și anume, de la Uzinele mecanice 
Plopeni, dar multe dintre acestea, 
inclusiv mufele de 4 și 5 țoii, se fa
brică chiar in secțiile uzinei. x

Cauze asemănătoare au determinat 
ncindeplinirea ritmică a planului pe 
sortimente și la Fabrica de frigidere 
din Găești. Exploatarea miniera Șo- 
tinga. Aici, primele luni ale anului 
au consemnat „căderea" unor uti
laje : injectorul de la cabina de 
uscare a frigiderului. conveerul 
C 17, numeroase alte instalații la 
exploatarea minieră. Efectul ? Uni
tățile au intrat in luna aprilie cu o 
norealizare nepermis de mare. Și 
planul, in patru luni, nu a fost în
deplinit integral.

In legătură cu deficiențele consta
tate in unitățile amintite am dorit 
să aflăm punctul de vedere al spe
cialiștilor de la comisia economică a 
comitetului județean de partid. Tov. 
ing. Gheorghe Zegheru, șeful comi
siei, ne-a precizat : „Prezența noas
tră. aproape zilnică, in aceste în
treprinderi, ajutorul dat in cele mai 
diverse situații — de la aprovizio
nare și pină la asistență tehnică — 
n-au putut scoate in întregime uni
tățile și. îndeosebi, fabrica de frigi
dere. din impasul in care se află. 
Centrala industrială și ministerul de

Proiectul Legii privind
protecția mediului înconjurător
Continuăm publicarea de opinii țl sugestii ale spe

cialiștilor ți cititorilor ziarului nostril in legătură cu 
proiectul Legii privind protecția i/iediu'u: incon. urător. 
Punctele de vedere se referă la îmbunătățirea condi
țiilor de utilizare a unor noi tehn dogii de apărare îm
potriva poluării ți la aplic~rca anumitor sancțiuni in 
scopul respectării prevederilor legii.

Un obiectiv esențial: 
promovarea soluțiilor 

o ferite de tehnica modernă
• Ținind seama de impor

tanța deosebită a proiectului 
de lege supus dezbaterii pu
blice, imi permit să fac ur
mătoarele sugestii :

La ari. 7 din proiect ar fi 
Indicat să se prevadă mij
loacele linanciare și mate
riale necesare pentru apara- 
rea mediului înconjurător șl 
utilizarea obligatorie a aces
tora în vederea promovării 
soluțiilor respective, la nive
lul cerințelor tehnicii mo
derne. Acestea, cu atit mai 
mult cu cit s-a semnalat, nu 
o data (in presă și emisiuni
le Radio televiziunii), că u- 
nele fonduri alocate în a- 
cest scop nu au fost folosv.e 
cum treouie ori s-au cheltuit 
in investiții necurespunzâtoa- 
re. La art. 56 se prevede că 
organele imputem cile să e- 
xercite controlul imâpiu.ni 
măsurilor pentru protec- a 
mediului înconjurător pot a- 
phea contravenții, pulri.it 
reglementărilor in vigoare 
și ..pot dispune oprirea func
ționării unor obiective eco- 
nomico-sociale". Sancțiunea 
gravă, a opririi funcționarii 
unor obiective economico-so- 
ciale. neoutindu-se aplica 
decit de către anumite orga
ne de specialitate, anume 
prevăzute de lege, propunem 
ca redactarea textului să fie 
îmbunătățită în sensul ca. 
intr-o frază distinctă, să se 
precizeze că : „Organele dc 
stat anume prevăzute, in 
conformitate cu reglementă
rile legale, vor putea opri, 
in limitele competen.ei lor. 
funcționarea unor obiective 
economico-sociale

Prof. dr. docent 
Salvator BRĂDEANU
• In cadrul reglementări

lor cu privire la proiectul 

resort ar trebui sft asigure acestei 
fabrici contracte ferme do aprovi
zionare, să se preocupe îndeaproape 
prin specialiștii lor de folosirea uti
lajelor la parametrii proiectați. Este 
necesar, de asemenea, ca întreprin
derile care colaborează la realizarea 
produsului finit, a frigiderului ro
mânesc cu compresor, de înaltă teh
nicitate. să fie invitate la masa unei 
responsabile analize. Aceasta, pentru 
faptul că utilajele montate aici, do 
mm mulți ani. reperele livrate aces
tei fabrici de călrc Combinatul si
derurgic Galați. „Polîcolor". fabricile 
dc ma^e plastice București și Iași 
pun adesea in imposibilitate unita
tea să-$i realizeze ritmic și pe sor
timente sarcinile de plan".

Nu punem la 
Îndoială utilita
tea unei aseme
nea analize. Re
amintim insă că. 
la sfirșitul anu
lui trecut. cu- 
noseîndu-se de
ficientele ante
rioare, delegații 
ministerelor și 
centralelor indus

triale au fost convocati la Tir
goviște și au făcut promisiuni că 
noul an va începe, in aceste unități, 
sub auspicii bune ; concret, că fa
brica de frigidere și „Romlux", tot 
o unitate nouă, de curind intrată in 
funcțiune, vor primi ritmic și pe 
sortimentele cerute do plan, tabla, 
vopseaua, reperele și materia primă 
de care au nevoie ; că întreprin
derile ..Unio" Satu-Mare și I.C.A.Z. 
București, care au executat și mai 
execută încă lucrări de montaj ia 
Găești. vpr fi intrebate. in sfirșit, 
la modul MATERIAL-RESPONSA- 
B1L, cind au de gind să pună capăt 
tergiversărilor și lucrului de mintu- 
ială ?

Pentru a respecta adevărul, trebuie 
să spunem că multe din res
tanțele amintite provin dintr-o a- 
calmie, care se pare că a cuprins o 
bună parte dintre conducerile între
prinderilor, din înțelegerea greșită a 
faptului că sarcinile de plan ar 
trebui realizate doar cu ajutor din 
afară. In fața rezultatelor negative 
și a situației consemnate s-a recurs 
— de necrezut — la tactica minimei 
rezistențe: sarcini in valoare de zeci 
de milioane lei au fost transferate in 
contul altor luni ! ? Atit pe ansam
blul județului, cit și in fiecare uni
tate trebuie să se înțeleagă că pla
nul este lege ! Din acest unghi de 
vedere se cer analizate lucrurile — 
nu prin prisma justificărilor facile. 
De la nivelul acestui imperativ are 
datoria să acționeze organizația ju
dețeană de partid pentru a dinamiza 
toate eforturile in vederea realizării 
ritmice și integrale a planului.

Constahîin SOCI 
corespondentul „Scînteii'

Perspective cure trebuie 
avute în vedere

Aș dori să remarc că in 
alcătuirea — de altfel, judi- 
c oasă — a capitolelor și 
secțiunilor legii. aspectele 
de poluare radioactivă și 
fonică (sau, in general’, po
luarea fizică) sint mai puțin 
aprofundate. Intrucît in țara 
noastră se prevede in viito
rul apropiat și, mai ales, in 
următoarele cincinale o dez
voltare a aplicațiilor ’ pașnice 
ale energ.ci nucleare, este 
cert că problemele de po
luare radioactivă vor trebui 
să constituie preocupări ma
jore atit pentru instituțiile 
responsabile de sănătatea 
populației, cit și pentru a- 
cele instituții care vor tutela 
industrializarea acestor a- 
plicații. Sub acest aspect ar 
fi bine ca art. 5 din lege să 
cuprindă și noțiunea de po
luare radioactivă.

In vederea asigurării păs
trării echilibrului biologic, ar 
fi necesare citeva precizări

de următoarea formă — pen
tru art. 9, 13 și 20, cit și 
pentru secțiunea III A și III B 
din lege : . Evacuările din 
reziduuri, cit și avizările de 
amplasare și de funcționare 
ale instalațiilor poluante 
trebuie astfel efectuate incit 
să nu determine acitmularca 
agenților poluanți in produ
sele consumate de către om, 
la valori superioare c.m.a. 
pentru aceste produse". Se 
impune. deci, ca valorile 
c.m.a. din mediu să fie per
manent corelate cu valorile 
respective pentru om. De a- 
semenea, cred că este foar
te necesară includerea in 
cadrul art. 34 a unor preve
deri de forma următoa
re : „Precizarea și delimi
tarea procesului dc po
luare. cit și dinamica sa 
necesită partajarea mediului 
înconjurător poluat in ..uni
tăți ecologice" prin zonarea 
in jurul instalațiilor poluan

de lege aflat in discuție pro
pun ca : la achiziționarea 
tehnologiilor noi din import 
să se preia și metodele dc 
analiză a eicntualilor polu- 
anți atmosferici ; să se sta
bilească in procesul tehno
logic limitele posibile admise 
ale inerentelor noxe care a- 
par in producție : să fie ela
borată o metodologie unică 
de determinare a poluanților 
atmosferici, pentru a se evita 
diferențele de concentrație 
găsite de diferite foruri care 
fac asemenea analize, in ve
derea promovării celor mai 
bune soluții oferite de teh
nica mondială.

Domnlca HUZUREANU 
chimisiă,
Combinatul petrochimic 
din Pitești

o Propun ca la art. 10. 
ca, toiul II, secția I și ari. 
14, cap. II. secția a Il-a. for
mularea să fie de așa natu
ră incit să se precizeze câ 
o-ganele de stat care, potri
vit legii, autorizează func
ționarea și efectuează con
trolul tehnic al instalațiilor 
tehnologice din punct de 
vedere al gradului de polu
are să fie angajate in ace<t 
control încă de la faza de 
concepție a noilor obiective 
și să nu aprobe avizarea 
proiectelor decit In situația 
cind documentația șl devizele 
respective cuprind cu clari
tate normele de protectie a 
mediului înconjurător (indi
ferent că este vorba de aer 
sau apă).

Ing. Iustin ROGOZ
director general 
al Centralei industriale 
de îngrășăminte chimice — 
Craiova

LUCRĂRILE AGRICOLE

tortul în grădinile Oe legume - 
nu cu privirea, ci ca wrt! 

AȘA SE PROCEDEAZĂ ÎN COOPERATIVELE 
DIN JUDEȚELE ILFOV Șl ARAD Șl REZULTATELE 

SÎNT, ÎN GENERAL, BUNE

Viteza de lucru -
IHOfl hectare pe zi 

la senatul porumbului
TOTUȘI, PREA PUTIN PENTRU

TIMPUL FOARTE ÎNAINTAT

Județul Ilfov contribuie in mare 
măsură la aprovizionarea Capitalei 
cu legume proaspete. I.n acest an, 
cooperativele agricole vor cultiva 
11 200 ha cu legume și 1 700 ha cu 
cartofi. La acestea se adaugă pro
dusele care vor fi obținute de pe 
cele 3 150 ha legume ale fermelor 
proprii ale întreprinderii de produc
ție și valorificare a legumelor și 
fructelor. însemnate suprafețe cu le
giune vor fi semănate și plantate in 
culturi succesive. In legătură cu sta
diul lucrărilor din legumicultura am 
avut o convorbire cu ing. Eftimie 
Vasilescu, directorul întreprinderii 
amintite, care a precizat că, în ge
neral, sint asigurate toate condițiile 
pentru a se obține cantitățile de le
gume stabilite prin plan. In această 
săptămină — a precizat interlocuto
rul nostru — se dă bătălia pentru 
semănatul in întregime a celor 6 620 
ha cu legume din epocile intii și a 
doua in care intră mazărea, varza 
timpurie, ceapa și usturoiul și alte 
sortimente. De asemenea, a început 
plantatul și semănatul culturilor din 
epoca a treia care totalizează 4 600 
ha (roșii, vinete, ardei de toate soiu
rile și o parte din fasolea verde). 
Din cauza precipitațiilor abundente 
și a temperaturii scăzute unele lu-

In județul Arad, din cele 4 200 ha 
prevăzute a se cultiva cu legume 
au fost insâmințate și plantate pină 
ieri peste 2 230 ha. La multe sorti
mente, cum sint mazărea de grădină, 
usturoi, varză timpurie și de vară 
etc., plantatul a fost încheiat pe în
treaga suprafață planificată. Din oele 
972 ha prevăzute a 6e cultiva cu 
tomate timpurii au fost plantate 700 
hectare. Unele cooperative agricole, 
printre care Macea, Sintmartin, Mai- 
lat, Aradu-Nou și altele, datorită 
bunei organizări a muncii și folo
sirii fiecărei ore dc timp frumos, au 

te a spațiului afectat, in 
funcție de : amplasările in
dustriale, agricole, turistice, 
edilitare, populație și ampla
samente de agrement : ca
pacitatea maximă a mediului 
de a rccep.iona deșeuri, 
fără ca acesta să se altereze 
sau să devină nociv pentru 
om sau animale din șeptcl ; 
dispersia naturală sau dis
persia artificială, sub acțiu
nea omului, a agenților po- 
luanți ; delimitarea mediului 
in rapc.rt cu datele fizico- 
chimice. biologice șl soclal- 
economice caracteristice unor 
zone, in condițiile preopera- 
ționale și postoperaționale".

Intrucît poluarea radioac
tivă nu este cuprinsă în ca
drul cap. III, propun ca in
tre art. 47—43 să se introdu
că anumite prevederi pentru 
Comitetul de Stat pentru 
Energia Nucleară și pentru 
Ministerul Sănătății.

Dr. chimist 
Gh. FURNICA 
cercetător științific 
principal, Institutul 
de igienă și sănătate 
publică București

Invitație in 
pădurea de saicimi

In mijlocul unei frumoase 
păduri de salcim din județul 
Galați, cooperația de consum 
a construit unul din cele mai 
atractive hanuri turistice, care 
îmbină elemente ale arhitecturii 
tradiționale locale cu cele mo
derne. Noua clădire In care se 
află „Hanul Conachl" este pre
văzută cu cerdacuri la parter, 
iar la etaj, cu o terasă. Acope
rișul de șiță se încadrează ar
monios in peisajul înconjurător. 
Camerele intime, mobilate cu 
gust, dispun de băi și dușuri, 
avind in permanență apă caldă. 
La parterul „Hanului Conachi" 
cooperația de consum a amena
jat un restaurant in care se pot 
servi renumitele specialități ale 
bucătăriei locale : frigărui hai
ducești, tochitură țărănească la 
ceaun cu mămăllguță, găină cu 
cremă de hrean și altele. 

crări sint rămase in urmă și se de
pun eforturi pentru recuperarea 
timpului pierdut. Au fost stabilite o 
seamă de măsuri tehnice și organi
zatorice. In primul rind. sint antre
nate mai multe forțe umane și me
canice la plantat. Pentru obținerea 
unor recolte mari se folosesc supli
mentar îngrășăminte chimice.

In majoritatea cooperativelor agri
cole din județul Ilfov se remarcă, in 
aceste zile, preocuparea pentru reali
zarea integrală a tuturor suprafețe
lor prevăzute a se cultiva cu legume. 
După ploile din săptămina preceden
tă, acum sc lucrează cu toate forțele 
la plantatul răsadului in cimp. Pen
tru a exista garanția obținerii produc
ției prevăzute au fost măsurate de că
tre reprezentanții centrelor I.L.F. 
culturile din solarii, suprafețele cul
tivate cu varză timpurie și se con
tinuă cele cultivate cu mazăre, cea
pă, usturoi și rădăcinoase. Unde se 
constată că nu au fost insâmințate 
toate suprafețele conform contracte
lor se iau măsuri în vederea com
pletării lor, incit să existe garanția 
îndeplinirii planului la fondul de 
marfă.

Intr-un cuvint, se poate aprecia că 
există preocupare din partea coope
ratorilor și specialiștilor din județul 
Ilfov pentru a asigura populației 
legume din abundență, din toate sor
timentele.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii*

Încheiat plantatul tomatelor timpu
rii. De asemenea, din cele 136 ha 
destinate ardeiului au fost plantate 
pină ieri 57 ha.

Se poate aprecia că, In general, 
in unitățile agricole din județ se 
depun eforturi pentru Încheierea cit 
mai grabnică a plantării legumelor, 
pentru realizarea integrală a supra
fețelor destinate acestor culturi. Sint 
in.să cooperative agricole care, deși 
cultivă suprafețe mai mici cu legu
me, au rămas mult in urmă cu plan
tatul. La Felnac, Munar și Sofronea 
— unități ale căror sectoare legumi
cole se întind doar pe 15—23 hecta
re — pină în dimineața zilei de 3 
mai nu fuseseră plantate decit su
prafețe cuprinse intre 1 și 5 hectare. 
Ritmul nesatisfăcător de lucru deno
tă că președinții și specialiștii din 
cooperativele amintite nu tratează 
cu răspunderea cuvenită realizarea 
integrală a planului de plantări.

Cu citeva zile in urmă, pe baza 
analizei făcute asupra stadiului lu
crărilor din sectorul legumicol, or
ganele agricole județene au indicat 
unităților agricole citeva măsuri me
nite să contribuie la intensificarea 
plantărilor și realizarea integrală, pe 
sortimente, a suprafețelor prevăzute 
a se cultiva cu legume. Dintre a- 
cestea merită să fie amintit faptul 
că s-a trecut la redistribuirea răsa
dului de legume de la unitățile care 
dispun de o cantitate in plus In 
unitățile care au avut pierderi la 
răsad. Din cooperativa agricolă Se- 
preuș s-au repartizat 200 000 fire de 
tomate timpurii in ghivece coopera
tivelor din Bocsig, Gurba și ferme
lor C.L.F. Ineu. De la cooperativa 
agricolă Macea o însemnată canti
tate de răsad de ardei va fi dirijată 
la cooperativele agricole Grăniceri și 
Socodor. Se scontează că, in acest 
fel. vor fi realizate integral toate 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu legume.

Constantin S1M1ON * 
corespondentul „Scînteii*

ASOCIAȚIILE INTERCOOPERATISTE
(Urmare din pag. I)

rele zootehnice similare ale coopera
tivelor agricole in ansamblu, iar con
sumul de furaje pe un kg spor in 
greutate a fost mai mic cu 2,2 Tcg la 
tineret și 0,930 kg la porci îngrășați. 
în complexele de ingrășare a tine
retului taurin, sporul mediu zilnic 
de creștere a fost mai mare cu circa 
0,150 kg, iar in îngrașă tori ile de miei 
cu 0,040 kg. De asemenea, in com
plexele de vaci, producțiile medii 
au fost superioare atit cifrelor de 
plan, cit și realizărilor din coopera
tivele agricole, obțihindu-se in me
die pe vacă furajată 83 litri lapte 
peste plan și cu 500 litri mai mult 
dc .t in cooperativele apicole, iar la 
ouă — cu 85 de bucăți in plus față 
de plan. Este și firesc ca asociațiile 
interoooperatiste să obțină rezultate 
bune. întregul proces de organizare 
are la bază concentrarea, profilarea 
și specializarea producției, elemente 
care permit aplicarea și generali
zarea tehnologiilor științifice de lu
cru. obținerea unei productivități 
ridicate și totodată utilizarea la pa
rametrii superiori a instalațiilor și 
capacităților de producție. Eunăoară, 
asociațiile intercooperatiste de in- 
grășare a berbecuților Filiași, jude
țul Dolj și M. Kogălniceanu, județul 
Constanța, ca să luăm numai două 
exemple, au livrat peste plan anul 
trecut la fondul stalului 118 tone 
carne și respectiv 116 tone, depășind 
beneficiile prevăzute cu 659 mii lei 
prima asociație, și 509 mii lei a 
doua. Cheia acestor succese ? Folo
sirea judicioasă a capacităților de 
producție și realizarea unor sporuri 
in greutate superioare celor plani
ficate, cu consumuri de furaje mai 
reduse.

Activitatea multor asociații Inter
cooperatiste putea fi mai bogată, re
zultatele mult mai convingătoare 
dacă, după constituire, acestea 
ar ii fost sprijinite mai atent de

Dacă in alte județe alo țării s-a 
încheiat semănatul porumbului sau 
lucrările sint intr-un stadiu avan
sat, in cooperativele agricole din 
județul Olt, din cauza condițiilor 
nefavorabile lucrările sint mult in- 
tirziate. Pină la 2 mai sc insă- 
mințaseră cu porumb doar 18 700 ha 
față de 118 000 ha, cit este prevăzut 
in plan. Totodată, mai sint de in- 
sămințat circa 6 500 ha cu floarea- 
soarelui și de executat arături pe 
mai bine de 13 000 ha.

Chiar și in condițiile de lucru 
mai grele din această primăvară, 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, numeroase unități agricole 
au reușit să insămințeze mari su
prafețe. De exemplu, in cooperati
vele agricole Dobrosloveni, Potelu, 
Giuvărăști, Cioroiu, Bucinișu, Cru- 
șov etc. unde, folosindu-se cu pri
cepere forța mecanică și timpul bun 
de lucru, s-a reușit să se încheie 
semănatul porumbului 6au lucrarea 
se execută acum pe ultimele supra
fețe. Există insă multe cooperative 
in care semănatul a început doar 
după 1 mai. Ce măsuri au fost lua
te pentru impulsionarea lucrărilor? 
în cite zile se va încheia semănatul 
in unitățile agricole din județul 
Olt ? Iată două întrebări la care am 
căutat răspunsuri.

Stadiul insămințărilor a fost ana
lizat recent de biroul comitetului 
județean de partid și au fost luate 
măsuri pentru impulsionarea lucră
rilor. Astfel, 2 000 de tractoare echi
pate cu grape cu discuri și semă
nători sint dirijate din stațiunile 
pentru mecanizareă agriculturii din 
nordul județului in unitățile unde 
terenul este zvintat și se poate lu
cra din plin. Totodată, In cadrul 
programului stabilit se prevede ca 
tractoarele să lucreze in schimburi 
prelungite. Evident, de îndată ce 
solul se zvintă și in partea de nord 
a județului, tractoarele și mașinile 
agricole vor fi concentrate aici. „In 
acest fel, ne spune ing. Gheorghe 
Dincă. director adjunct al direcției 
agricole județene, fiecare tractor va 

In rînduri drepte, Io adîncimeo potrivită, așa se însâmlnjează porumbul 
la I.A.S. Urziceni, județul Ilfov

către organele -agricole și, in multe 
cazuri, de către organele de partid. 
De asemenea, numeroase cooperative 
agricole asociate nu s-au mai inte
resat de soarta asociațiilor la consti
tuirea cărora au participat cu fon
duri. Menționam ca un fapt imbucu- 
răîor creșterea numărului de asocia
ții. Trebuie să arătăm insă că unele 
din acestea și-au încetat activitatea. 
Dacă de la 30 septembrie anul tre
cut la 31 ianuarie a.c. s-au orga
nizat 63 de asociații noi, in aceeași 
perioadă alte 21 de asociații și-au 
încetat activitatea. Cauzele so refe
ră in primul rind la lipsa unor stu
dii aprofundate cu privire la exis
tența condițiilor economice și orga
nizatorice care să justifice oportu
nitatea înființării lor. In multe uni
tăți intercooperatiste nu au fost 
create de la inceput toate condițiile 
pentru desfășurarea optimă a pro
cesului de producție. Este și cauza 
pentru care rezultatele lor nu se 
situează la nivelul indicatorilor pla
nificați.

In aceeași ordine de Idei, mențio
năm și faptul că la organele agrico
le centrale nu există un punct de 
vedere bine conturat, unitar asupra 
felului cum trebuie organizate in 
continuare asociațiile inlercoopcra- 
tiste. Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție sus
ține ideea înființării de asociații prin 
participarea cooperativelor agricole 
din raza unui singur consiliu inter- 
cooperatist, oare să valorifice condi
țiile existente, fără a fi condițio
nate de efectuarea unor investiții 
noi. Dimpotrivă, la serviciile de spe
cialitate ale Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Apelor 
se are in vedere înființarea de aso
ciații mari de tipul complexelor in
dustriale, care necesită investiții 
foarte mari și asocierea a zeci de 
cooperative. In plus, complexele de 
acest fel nu contribuie la organizarea 
superioară a muncii, concentrarea și 

fi folosit la Întreaga capacitate, 
acolo unde se poate lucra. Vom 
realiza un ritm de 10 000 ha pe zi 
la semănat și aproape 15 000 ha la 
pregătirea terenului. Cu forța me
canică de care dispunem, semănatul 
se va încheia in 10 zile bune de 
lucru. Avind In vedere întirzlerea 
semănatului, a fost luată măsura ca 
unitățile agricole să folosească hi
brizi mai timpurii de porumb. Ast
fel, 500 de tone de porumb din 
grupa 200 vor fi repartizate unită
ților agricole din nordul și mijlocul 
județului, care vor fi folosite in lo
cul seminței de hibrid dublu din 
grupa 300, care este mai tardiv".

Acum, pe ogoarele județului se 
muncește cu spor. Specialiștii direc-, 
ției agricole, cel din cooperativele 
agricole controlează permanent sta
rea solului și fiecare parcelă zvin- 
tată care se insămințează cu prio
ritate. Așa se procedează in coope
rativele agricole din raza de acti
vitate a S.M.A. Brebeni, Vilcele, 
Potcoava, Scornicești, Găncasa etc. 
In cele 4 unități servite de S.M.A. 
Scornicești, de pildă, numai intr-o 
singură zl au fost Insâmințate 300 
ha. discuite 400 și arate 80 ha. Ase
menea aspecte de folosire judicioasă 
a timpului de lucru am intilnit șl 
in multe alte unități. La Vulturești, 
ing. Nicolae Borocan, președintele 
cooperativei agricole, a depistat o 
parcelă zvintată de circa 25 ha. 
Imediat 4 tractoare au fost dirijate 
la pregătirea terenului, iar alte 
două la semănat. Am dat acest 
exemplu pentru a arăta că peste 
tot ar trebui să se procedeze la fel. 
Parcelele zvintate trebuie insămin- 
țate cu operativitate și nu să sc 
aștepte ca întreaga suprafață să fie 
bună de lucru. De altfel, in cursul 
zilei de 2 mai, din datele pe care le 
deținem, au fost Insâmințate însem
nate suprafețe, dar nu s-a realizat 
ritmul prevăzut tocmai pentru că in 
unele locuri se așteaptă. In fond, ce 
și cit se va aștepta ?

Emlllan ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

specializarea producției In sectoa
rele de activitate ale cooperativelor 
agricole asociate. în această proble
mă, indicațiile recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. sint foarte clare. Dacă 
avem in vedere că peste 90 la sută 
din producția agricolă globală a coo
perativelor agricole se realizează in 
sectoarele proprii de activitate, re
zultă de ce se impune concentrarea 
eforturilor pentru organizarea supe
rioară a producției și a muncii in 
aceste sectoare prin asociații inter
cooperatiste. Și, in sfirșit, un aspect 
nu lipsit de importanță pentru evo
luția mai rapidă a asociațiilor. Sar
cina de a se elabora un statut care 
să reglementeze normele de organi
zare și funcționare atit a consiliilor, 
cit și a asociațiilor intercooperatiste 
nu se realizează — după opinia 
noastră — in cele mai bune condiții. 
Și iată de ce : două organisme pa
ralele — biroul de profilare și aso
cieri din Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor și 
comisia economică și relații contrac
tuale din cadrul U.N.C.A.P. — au 
elaborat separat fiecare cite un sta
tut. De ce nu există o strinsă con
lucrare la elaborarea acestor docu
mente, care interesează nu numai 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentarc și Apelor șl Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, ci, in mult mai mare 
măsură, unitățile agricole ?

Acestea sint citeva considerații 
care pun in evidență o experiență 
valoroasă și un curs bun in ceea ce 
privește creșterea numărului de aso
ciații și diversificarea domeniilor de 
activitate. Totodată rezultă necesita
tea ca organele agricole centrale și 
județene să ia măsuri pentru înlă
turarea neajunsurilor semnalate, in
cit toate asociațiile intercooperatiste 
să poată desfășura o activitate efi
cientă, să contribuie la dezvoltarea 
și consolidarea economică a coope
rativelor agricole asociate.

pulri.it
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PAGINI DIN CRONICA REVOLUȚIEI ÎN MOLDOVA
Generat» de realitățile românești, 

de necesitățile progresului econo
mic și social, evenimentele revolu
ționare din anul 1848 au avut un 
caracter unitar in țările române, in 
centrul lor aflindu-se pretutindeni 
aceleași obiective majore . desfiin
țarea servituților feudale și elibe
rarea țărănimii Iobage, introducere* 
libertăților democrat ice-burgh ere, 
scuturarea dominației străine și 
realizarea unității și independenței 
naționale.

Datorită unei diversități de fac
tori și împrejurări specifice, revo
luția n-a izbucnit simultan in țările 
române. Steagul ei a fost înălțat 
intii pe pămintul Moldovei, unde 
incâ din anii 1846—1848 semnele 
crizei orinduirii feudale se mani
festau prin creșterea rezistenței ță
rănimii și amplificarea opoziției 
cercurilor burgheze împotriva regi
mului de oprimare exercitat de bo
ierimea conservatoare.

Aflați in strinsă legătură cu re
voluționarii din Țara Românească 
și Transilvania, conducătorii miș
cării revoluționare din Moldova au 
inițiat un șir de acțiuni, al căror 
punct culminant l-a constituit adu
narea desiășurată la 8 aprilie 1348 
la Iași, cu participarea a circa 1 000 
de persoane din rindul burgheziei, 
boierimii liberale, al meseriașilor și 
negustorilor din cartierele mărgi
nașe. După ce guvernul domnito
rului Mihail Sturdza a fost vehe
ment atacat in cuvintârile rostite 
de Lascăr Rosetti. Al. I. Cuza. 
V. Ghica și alți fruntași ai mișcării 
revoluționare, s-a alcătuit un co
mitet avind sarcina de a redacta o 
petiție ce urma să fie înaintată 
domnitorului.

Petiția, a cărei definitivare, sub 
forma unei proclamații, a fost în
credințată lui Vasile Alecsandri, 
cuprindea un program de reven
dicări in 35 de articole, prevăzind 
intre altele : eliberarea deținuților 
politici. libertatea personală. res
ponsabilitatea ministerială, reforma 
școlară, desființarea taxei vamale 
la exportul de cereale, 
unei Bănci 
unei gărzi 
constituirea 
ștești, care 
prezentație

înființarea 
alcătuirea 

cetățenești.
Naționale, 
naționale 

unei noi Adunări ob- 
să fie „adevărata re- 

__ a nației", precum și 
„grabnica imnunitățire * stării lo
cuitorilor săteni".

După ce a simulat acceptarea 
unei părți a revendicărilor formu
late, Mihail Sturdza a ordonat re
primarea mișcării. O broșură pu
blicată in acea perioadă infățișează 
sugestiv amploarea măsurilor re
presive : ,.ln noaptea aceea toate 
ulițele fură ocupate de militari și 
tot lașul declarat in stare de blo
cadă. Pină a doua zi dimineața 
casarma lașului, grosul isprăvni- 
ciei și închisoarea Agiei gemeau 
de nenorociți, ce fură prinși fără 
veste de puterea armată. Din a- 
cești: acei de familii mai însem
nate. acei de cari cirmuirea se te
mea mai mult, sau de dinsa erau 
pentru alte întâmplări văzuți rău, 
au fost îndată legați și expeduiți 
la casarma din Galați, de unde îi 
așteptau cetățile turcești, alții fură 
bătuți cu bicele și puși in butuci 
și obezi, alții in sfârșit, fură supuși 
judecății criminalicești".

Deși limitele sale programatice și 
carențele de organizare — îndeosebi 
slaba legătură cu masele țărănești, 
absența din programul revoluționar 
a revendicărilor vitale ale țărăni
mii, ca și concesiile făcute boieri
mii conservatoare — au înlesnit, 
pentru moment reacțiunii feudale 
să infringă forțele revoluționare, 
acțiunea fruntașilor pașoptiști (din
tre care Al. I. Cuza, V. Alecsandri,

Alecu Russo nu izbutit să se refu
gieze in Transilvania și Bucovina) 
nu numai ci nu n pulul fi stăvilită, 
dar avea să se intensifice in peri
oada următoare, contribuind in 
măsură importantă Ia radicalizarea 
mișcării. Ia orientarea ci pc un fă
gaș mai accentuat revoluționar.

In mai 1848. conducători ai miș
cării revoluționare din Moldova 
sint prezenți, alături de cei din 
Tara Românească, la marea adu
nare populară a românilor transil
văneni. de pe cimpia Blajului. 
Trăgind concluzii din infringerea 
pe care o suferise mișcarea revo
luționară din Moldova in martie- 
aprilie 1848. revoluționarii aflați in 
exil la Brașov, elaborează un nou 
program, intitulat ..Prințipiile noas
tre pentru reformarea patriei", care 
prevedea, alături de completa abo
lire a tuturor privilegiilor feudale, 
cea mai radicală rezolvare a pro
blemei țărănești in cadrul unui pro
gram burghezo-democratic : des
ființarea iobăgiei și împroprietări
rea țăranilor „fără nici o răs
cumpărare din partea lor". O 
deosebită importanță are faptul că 
in programul de la Brașov era con
cretizată ideea unirii și indepen
denței naționale, revendicindu-se 
cu vigoare ..unirea Moldovei șl Va- 
lahiei intr-un singur stat neatirnat 
românesc". (Din considerente tac
tice se ținea seama de faptul că 
împrejurările externe nefavorabile 
nu permiteau pe atunci enunțarea 
dezideratului unirii cu Transilva
nia).

Sub impulsul succeselor revolu
ției din Țara Românească și Tran
silvania. a cărei desfășurare era ur
mărită cu înfrigurare și in Mol
dova. in lunile aprilie-iunie au avut 
loc un șir de mișcări țărănești in 
județele Bacău, Neamț, Tutova, 
Roman, Dorohoi, Suceava. în aces
te împrejurări. M. Kogălniceanu 
elaborează, in august 1848, un nou 
program 
..Dorințile 
Moldova". Unitatea luptei 
ționare a întregului popor roman, 
in pofida granițelor artificiale ce il 
despărțeau vremelnic in unități 
statale diferite, este ilustrată grăi
tor de faptul că in acest program 
au fost incluse, uneori cu aproape 
aceeași formulare, revendicări cu
prinse in programul adoptat de 
Adunarea de la Blaj, ca și in Pro
clamația de la Islaz.

înalta conștiință națională de care 
erau însuflețiți revoluționarii din 
Moldova și-a găsit o ilustrare preg
nantă in hotărirea adoptată de co
mitetului revoluționar din emigra
ție de a continua lupta, in strinsă 
unitate cu mișcarea revoluționară 
din Țara Românească și Transil
vania.

Așa cum este cunoscut, revoluția 
din 1848 in țările române a fast 
in cele din urmă înfrântă prin 
coalizarea reacțiunii interne și in
tervenția, in sprijinul acesteia, a 
forțelor reacționare din exterior, a 
marilor imperii vecine, care erau 
profund ostile voinței de emanci
pare a poporului român. Cu toate 
acestea, revoluția a avut consecințe 
profunde asupra evoluției ulterioa-, 
re a poporului român, zdruncinând 
din temelii edificiul feudal, deschi- 
zind drumul unor mari prefaceri 
in viața politică, economică și so
cială a întregii țâri.

în ansamblul desfășurării revolu
ției, evenimentele petrecute In 
Moldova anului 1848 au înscris pa
gini de nobile tradiții, vibrante 
mărturii ale năzuințelor poporului 
român de libertate și neatârnare, 
dreptate socială și unitate națio
nală.

Vasile ALECSANDRI

Deșteptarea României
Voi ce stafi în adormire, voi ce stați în nemișcare, 
N-auziți prin somnul vostru acel glas triumfător, 
Ce se-nalțâ pîn’ la ceruri din a lumei deșteptare, 

Ca o lunga salutare 
Câtr-un falnic viitor ?

Nu simțiți inima voastră câ tresare și se bate ?
Nu simțiți în pieptul vostru un dor sfînt și românesc ? 
La cel glas de înviere, la cel glas de libertate

Ce pătrunde și răzbate 
Orice suflet omenesc ?

Pînă cînd in țara noastră tot străinul să domnească ? 
Nu sînteți sătui de rele, n-ați avut destui stăpîni ? 
La arme, viteji, la arme ! faceți lumea să privească 

Pe cîmpia românească 
Cete mîndre de români I

Hai, copii de-același sînge ! hai cu toți într-o unire 
Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobîndim. 
Pas, români ! lumea ne vede... pentru a patriei iubire 

Pentru-a mamei dezrobire 
Viața noastră să jertfim I

Mai, 184.8

în timpul evenimentelor din 1848 au circulat In 
Moldova, pe ioi volante, numeroase poezii, crea
ții ale unor autori anonimi, îndeplinind rolul unor 
chemări la luptă revoluționară.

Bărbăția și unirea
revoluționar, intitulat 
partidei naționale in 

revolu-
Bărbăția și
Bărbăția și
Bărbăția și 
Bărbăția și
Prin aceste
Și în prejma lor, tiranii tremură și mor de frică. 
Așadar, și tu, române, scoală și te însuflețește, 
Cu o dragoste frățească, cu ai tăi frați te unește. 
Vă dați mîna dar, cu toții, și-n unire, bărbăție, 
Spre a voastră fericire, veți scăpa de tiranie.

Către zimbrul Moldovei

umrea 
unirea 
unirea 
unirea 
puteri,

lumea toată stăpînește. 
pre cel slab îl întărește, 
ne îmbracă cu 
scapă robii din 
toate neamurile

tărie, 
robie, 
se ridică,

Scoală Zimbrule, mărefe, 
Nalță-ți fruntea neînvinsă,
A Românilor noblețe 
Nu în veci rămîne stinsă !
Scoală-n grabă, rumpe, sfarmă 
Jugu-ți aspru ’mpilător.
Cu puternic corn răstoarnă 
Muntele-mpovă rător.

Spre mijlocul veacului trecut, 
lașul, vechi centru urban și ca
pitala Moldovei, a cunoscut o 
mai rapidă dezvoltare econo
mică, socială, culturală. Au luat 
ființă ateliere, fabrici, s-au con
struit edificii publice, instituții 
de cultură, a crescut populația 
orașului. In fotografia alăturată, 
o imagine a lașului în preajma 

anului 1848.

Expresia năzuințelor de progres social
Năzuințele care f-au însu

flețit pe revoluționarii din Mol
dova și-au găsit reflectare in 
documentele programatice 
laborate de aceștia in diferite
faze ale luptei. Expresie a unor 
concepții burghezo-democrati- 
ce avansate, aceste programe 
prevedeau completa abolire a 
privilegiilor feudale, egalitatea 
în drepturi a tuturor cetățeni
lor, desființarea iobăgiei și îm
proprietărirea țăranilor, procla- 
mind totodată deschis dezidera
tul unirii principatelor, conside
rată de revoluționari ca o 
primă etapă in procesul de 
unire a tuturor țărilor române 
— Moldova, Țara Românească și 
Transilvania — 
național unitar.

„Pămint

locuitorilor săteni fără

1. Desființarea boierescului 
orice alte dări ale locuitorilor să
teni către proprietari.

2. Ridicarea beilicurilor, a lucru- 
lifi șoselelor și a tuturor Împovără
rilor fără plată către stăpinire.

3. împroprietărirea locuitorilor 
săteni fără nici o răscumpărare din 
partea lor.

4. Nimicirea tuturor privilegiilor, 
prin urmare, deopotrivă purtare a 
sarcinilor statului de către tot po
porul îndeobște, precum și deopo
trivă împărtășire a lui la toate dri- 
turile politice și civile.

5. întemeierea instituțiilor țării 
pe prințipiile de libertate, de egali
tate și frățietate, dezvoltate în toată 
întinderea lor.

6. Unirea Moldovei cu Valahia 
într-un singur stat neatirnat româ
nesc.

„Prințipiile noastre pentru re
formarea patriei11, mal 1848.

nici o răscumpărare

p-

BPARTU3MEB WATBOWAUE

rii, neîntemeiat pe acele legiuri 
vechi cari, cu toate greutățile 
timpurilor și ale împrejurărilor din 
afară sute de ani ne-au păstrat na
ționalitatea, nici au putut, nici poa
te să facă fericirea țării noastre. 
De aceea dar vroim a ne întoarce 
la acele instituții, a cărora origină 
este din pămintul nostru, care în 
timp de cinci veacuri le-am avut, și 
pre care vroim numai a Ie adapta 
după luminile și trebuințele epocei. 
Pentru că ele au oareșicare asemă
nare cu constituțiile altor popoare, 
să nu socoată cineva că sint imita
ții și împrumutări. Instituțiile ce le 
vroim sint curat 
In cea mai mare 
o dovedesc istoria 
ce ale românilor.

Aceste instituții
națională le socoate ca neapărate și 
singurele mintuitoare pentru țară 
sint următoarele :

— Neatirnarea administrativă țl 
legislativă in toate cele din lăuntru, 
fără amestec a orice puteri străine.

— Egalitatea derepturilor civile 
|i politice.

— Adunarea obștească compusă 
de reprezentanții tuturor stărilor 
societății.

ale țării noastre 
parte, și aceasta 
și acturile publi-

pe care partida

„Egalitatea drepturilor

civile și politice"

Reglementul dar nefiind nici
decum espresia voinței moldoveni
lor, nerăspunzind la nevoințele ță-

Infringereo forțelor revoluționare din Moldova in martie 1848 n-a 
însemnat și înăbușirea mișcării. Revoluționarii de aici au con
tinuat lupta formînd, atit la Iași, cit și în Bucovina, unde o parte din' 
ei fuseseră siliți să se refugieze, comitete revoluționare care au ac
ționa: in strinsă legătură și in colaborare cu revoluționarii din Tara 
Românească ■. Transilvania, pentru unirea forțelor înaintate ale în
tregului popor român in lupta de eliberare națională și socială.

„Frăția și curățenia 
cugetului dau putere 
popoarelor asuprite"
Fraților ! Dumnezeu a auzit 

plingerile Moldovei și a ridicat 
palma sa răzbunătoare asupra duș
manului nenorocitei noastre Patrii ! 
Acum tronul lui Mihai Sturdza se 
clatină ca o frunză bătută de fur
tună și in curind acel tron, cuibul 
nelegiuirilor ce au năvălit pe biata 
țară in vreme de 14 ani, aceâ tron 
sprijinit cu arma corumperlj și cu 
topuzul tiraniei se va preface in 
pulbere ! Nădejde bună dar, frați
lor 1 Nădejde și unire, căci atunci 
numai Dumnezeu va împlini dorin
țele noastre, cind va domni intre 
toți locuitorii Moldovei frăția care 
dă putere popoarelor asuprite și 
curățenia cugetului, care duce pe 
calea faptei bune și a izbindei !

Fraților ! încă o dată vă strigăm: 
Unire și bărbăție ! Aceste simțiri 
să vieze necontenit in inimile 
noastre, pentru ca, sprijiniți unii 
pe alții, să fim un milion și jumă
tate de ‘ —• -« *
hotărit 
piardă: 
români 
cari le

jini ! Avem dreptul de a face Îm
bunătățiri in țara noastră, căci sin
tem stăpini pe pămintul nostru !

Avem dreptul de a ne uni îm
potriva unei oârmuiri mirșave și 
asupritoare, și a scăpa patria noas
tră din ghearele ei 1

Cauza noastră este sfântă ! Cu
getul nostru este curat 1

Costachi Negri, Alecu Cuza, 
Vâslii Alecsandri, Iancu Alecsan
dri. Petrachi Cazimir, Costachi 
Cazimlr. Vasili Cantacuzin. Gheor- 
ghi Cantacuzin, Toader Sion, Ior- 
gu Sion. Lascar Rosetl, Iorgu Ra
du. Zahana Moldovanu, Mano- 
Jachl Costachi. Alecu Rusu. loan 
Curius. Neculai lonescu, Grigorie 
Balș.

Din 
țlonal

„Proclamația partidului na- 
din Moldova către români".

iunie 1848

glasuri, cari să putem zice 
acelor ce ar câta să ne 
„Noi sintem români și ca 
avem drepturile noastre, pe 
vom apăra și le vom spri-

Să intindem miinile 
la frații noștri 

de același singe 
și de aceeași soartă!"

Fraților !
Deși prin poșta trecută nu arn 

primit nici o scrisoare de La Mol
dova, multe vești mari au ajuns la 
auzul nostru și ne-au pătruns In 
adincul inimeL

ff

Purtarea d-voastră înaintea, comi
sarilor, plină de energie și vred
nică de toată lauda, și unirea care 
vă leagă pe toți și la care au venit 
de s-au inchinat însuși apărătorii 
cei mai zeloși a cărmuirc-i de as
tăzi; acea unire nepilduită pină 
acum in țările noastre, ne-au insu
flat cea mai mare bucurie și cea 
mai deplină nădejde pentru îm
bunătățirea soartei Moldovei și 
mai cu seamă pentru viitorul feri
cit al României întregi !

Curaj dar, fraților, căci acum am 
ajuns intr-o epocă unde putem 
face păsuri de urieaș spre a îna
inta către țelul dorit de toți, ciți 
avem singe de Român in inimile 
noastre. Valahia s-au ridicat cu 
bărbăție și au proclamat ne‘atirna- 
rea ei !... Totodată, declararea Ro
mânilor din Banat și din Transil
vania de a veni in ajutorul Moldo
vei și a Valahi ei ci nd le-ar călca 
vreun dușman, este o dovadă de 
duhul ce insuflă astăzi pe toți Ro
mânii. Ce ne rămîne de făcut dar 
nouă Moldovenilor ?

Să închidem ochii la lumina ce 
răsare în preajma noastră, pentru 
ca să ne arate drumul libertății ?

$i să ne tragem cu mișălie sub 
cuvint că sintem slabi ? Nu, fra
ților ! căci dacă nu aveam putere 
singuri, putem dobindi putere prin 
lnțelăgerea noastră cu toți Românii.

De datoria și interesul nostru 
este dar să întindem miinile la 
frații noștri de peste Milcov. ca 
frați de același singe și de aceeași 
soartă.

— Domnul ales din toate stările 
«ocietății, după vechiul obicei.

— Inchezășluirea libertății indi
viduale și a domițiliului.

— Instrucție egală și gratuită 
pentru toți românii.

—• întemeierea unei garde urbane 
și rurale.

— Reforma tribunalelor și ina
movibilitatea judecătorilor.

— Libertatea culturilor.
— Dritul fiecărui ținut, oraș șl 

comună de a-și controla adminis
trațiile prin sfaturile ținutale, mu
nicipale și comunale.

— O lege energică pentru săcarea 
corupției răspindită in țară de cătră 
guvernul de astăzi.

— înlesnirile comerțului și liber
tății muncii prin : 1. Promulgarea 
legilor de credit spre a asigura plă- 
tirea datoriilor fără ecepție de per
soane. 2. întemeierea unei bănci 
naționale și de escontă, și a caselor 
de păstrare. 3. Așezarea de școli 
profesionale. 4. Deschiderea cana- 
lurilor și drumurilor de comunica
ție. 5. Regularea tarifurilor și 6. 
Mai ales desființarea a orice 
beilicuri, cărături și havalele, pre
cum la drumuri publice etc.

Din broșura „Dorințlle partidei 
naționale In Moldova*, editată în 
august IMS.

■

Pentru un stat romanesc unitar și independent
Mișcarea revoluționară din Moldova a avut în fruntea ei o seamă 

de eminenți cărturari și patrioți 'înflăcărați, ca Mihail Kogălniceanu, 
Vasile Alecsandri, Costuche Negri, Alecu Russo, C. Hurmuzachi și alții.

Poziția militantă. întregită de o vastă cultura și cunoaștere a rea
lităților țării și nevoilor dezvoltării societății românești, le-a dat posi
bilitatea să înțeleagă un șir de cerințe obiective ale progresului eco
nomic și social, să formuleze răspunsuri la multe din problemele vi
tale care-și cereau rezolvarea. Străbătută de suflul fierbinte al dra
gostei față de popor, față de cauza libertății, opera lor, ca șl a con
ducătorilor pașoptiști din celelalte țări române, a înscris 
niul spiritual al poporului român un adevărat tezaur de 
litică și socială avansată, patriotică.

in patrimo- 
gindire po-

Din scrisoarea Comitetului re
voluționar din Cernăuți către Co
mitetul revoluționar din Iași.

18 iulie 1C48

„Slobozenia dinlăuntru 
și cea din afară 

surori"sint
e îndoită, cea 
din afară. Ele

dumneză- 
in voirea

...Slobozenia 
lăuntru, și cea _ 
surori, una fără alta nu pot 
Slobozenia din afară este neatir- 
narea moșiei in care ne naștem și 
care ne hrănește, moșia de la care 
tragem numele nostru și dreptul 
de om de sub biruirea oricării alte 
țări și împărății. Pentru singele ce 
ne dă sintem datori cu singele nos
tru. Pentru aceasta au fost bâtâ- 
liele neamului nostru și a neamuri
lor, bătăliele cele vestite, scrise cu 
movile și mănăstiri pe șesuri și pe 
dealuri. Slobozenia dinlăuntru este

din- 
sint 
trăi.

legea, icoana dreptății 
iești, legea așezată prin 
tuturor și la care toți deopotrivă 
se supun. Acolo unde nu e lege, nu 
e nici slobozenie, și acolo unde le
gea e numai pentru unii și ceilalți 
sint scutiți de subt ascultarea ei, slo
bozenia au perit... și fericirea e 
stinsă..., căci atunci asuprirea, ne
voile, necazurile și sărăcia izvo
răsc in lumeț atuncea lumea se 
Împarte in bogați și săraci, in stă- 
pini și robi, flăminzi și îmbuibați..., 
«tuncea lumea stă In cumpănă de 
peire... Strimbătatea Izvorăște din 
siluire, din pizmă, din jâfuire și 
din neștiință... Legea dreptății a 
frăția, și ce frăție poate fi intre 
uliu și prada lui, intre răpitul șl 
răpitor, intre dreptul și nedreptul?

ALECU RUSSO

„0 unire dorită de 
veacuri de toți românii"

Puterea și fericirea unui stat se 
află in puterea și in fericirea mul
țimii, adică a nației. O nație insă, 
care numără numai trei mii de oa
meni înzestrați cu drituri și averi, 
singurii adevărați cetățeni, nu me
rita acest nume. Moldova insă 
n-are mai mulți cetățeni; căci toți 
ceilalți cari peste acești trei mii 
de privilegiați și pină la un milion 
și jumătate formează populația 
țării, sint numai ni-'te lăcuitori 
dezbrăcați de toate driturile, de 
foită buna stare materială, și inte
lectuală și supuși numai dărilor și 
greutăților țării. Lăcuitorii săteni 
sint. mai ales, in cea mai ticăloa
să stare, nefiind decât niște instru
mente de muncă in miinile guver
nului. ale proprietarilor și ale po
sesorilor de moșii, în practică li
piți incâ pămintului. pe care de 
sute de ani il lucrează in folosul 
altora, și prin urmare întorși la 
vecinătate. In toate reformele bune 
sau rele, cite s-au făcut pină acum 
pentru țară, in timpurile mai nouă 
nimică nu s-a statornicit pentru a- 
ceastă numeroasă și nenorocită cla
să. nădejdea și puterea patriei; ba 
încă Reglementul, in loc de a-i 
îmbunătăți, i-a asprit și mai mult 
ticăloasa soartă. Omenirea, drep
tatea, interesul țării și chiar in-

(eresul proprietarilor de moșii cer 
dar neapărat îmbunătățirea radi
cală a acestei stări, prin desfiin
țarea boierescului și prefacerea ță
ranilor in mici proprietari, dindu- 
li-se pământurile pe care le-au 
înrodit cu sudorile lor.

Pe lingă aceste radicale in
stituții, singurele care ne pot rege
nera patria, apoi partida națională 
mâi propune una, ca cunună tu
turor, ca cheia bolței, fără care s-ar 
prăbuși tot edificiul național: a- 
ceasta este Unirea Moldovei cu Țara 
Românească, pe temeiul puncturi- 
lor de mai sus și care se vor pu
tea modifica de către Adunarea ob
ștească constituantă a ambelor țări 
unite; o unire, dorită de veacuri 
de toți românii cei mai însemnați, 
ai amînduror Principatelor, o uni
re pe care, după spiritul timpuri
lor, cii armele In mină au vroit 
să o săvirșească Ștefan cel Mare 
și Mihail Viteazul, carele și ajun
sese a se intitula : Cu mila lui 
Dumnezeu, Domn al Țării Româ
nești, al Moldovei și a] Ardealului. 
Prejudețele veacului și intrigile 
străinilor pînă acum au stavi- 
lat această unire. Astăzi, insă, îm
prejurările ne sint mai favorabile 
ca să putem realiza aceea ce stră
moșilor noștri le-a fost cu putință 
numai de a dori. Chiar străinii 
n-ar pute cu drept a ne fi contrari, 
fiindcă această unire n-ar jicni 
driturile nimănui.

MIHAIL KOGĂLNICEANU
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Dulcele inamic
de pe masa noastră

r

Istorie... 
pe sticlă

Comuna Cirțisoara, din jude
țul Sibiu, care zilele acestea îm
plinește respectabil» virstâ de 
500 de ani. este binrciuwvcufâ 
pentru tradiția piCturUftr pe 
sticlă realizatexdr-a lungul ani
lor de meșterii' «ăi. Surprinzind 
elemente semnificative din viața 
satului, aceste lucrări oferă o 
imagine deosebit de sugestivă 
despre evoluția sa pînă in zi
lele noastre. Un loc aparte in 
această ..istorie ilustrată" a 
Cirțlșoarei ocupă opera renumi
tului zugrav din secolul trecut 
Matei Purcarlu-Țimforea. care 
— așa după cum au relevat 
cercetările inireprinse in arhiva 
satului — a învățat acest meș
teșug de la tatăl său și a pictat 
pipă in anul 1906, nu 1904. cum 
se credea pînă acum. Astăzi, 
alte peneluri transpun pe sticlă 
chipul nou al Cirțișoarci. Unul 
dintre acestea este pictorul 
Oscar Ionescu. care, stabilit in 
sat. și-a dedica! multi ani cer
cetării activității creatoare a lui 
Matei Purcariu-Țimforea și. fi
rește, continuării operei lui.

Ceasuri...

• DE PATRU ORI MAI MULT I CAM MULT I • INTRE INFARCTUL MIOCARDIC, HEMO
RAGIILE CEREBRALE Șl CONSUMUL EXAGERAT DE ZAHAR EXISTĂ O LEGĂTURĂ PE 
CARE N-O CUNOAȘTEM, DAR DE CARE TREBUIE SĂ ȚINEM SEAMA • ORIGINEA 

NEVROZEI ESTE, UNEORI, TOT... DULCE

De mai bine de un secol, pe mesele noastre, alaiuri de străbuna 
'• ‘nii.v si-a făcut apariția tinerica zaharniță. De cite ori po zi ii ridi
căm capacul? C L..~ ■ ................. . _
zdravene in crema d< 
după-amiază , __ _____. __________ _ __ ________ __
consumat în ziua respectivă? Cine mai ține seama 1 Dar martini.1 
ci Stale dulci se dovedesc a fi perfide : consumate in cantități ce d< 
nășesc nevoile normale ale nutriției organismului, devin nocive.

Care sint primejdiile ce se ascund in aparent nevinovata bucățică 
dc zahăr ? Cum no putem apăra de ele ? Iată întrebări la care am 
i <utat răspuns in convorbirea cu tovarășul director al clinicii do boli 
de nutriție a spitalului Cantacuzino, șeful catedrei de nutriție și boli 
metabolice a I.M.F.

O linguriță in cafea, trei lingurițe in ceai. 5—-6 linguri 
le zahăr ars (desertul !). o linguriță de șerbet 

ș.a.m.d. Pînă seaja. zahnrmta se golește._ Cit zahăr am 
le

tuluj este, fără îndoială, o urmare a 
crcșlerii consumului anual de zahăr 
pe cap de locuitor, de la 2 kg la 55 
kg. Și ip țara noastră, față do 1938, 
consumul de zahăr a crescut do peste 
patru ori. ceea ce se reflectă in frec
vența accentuată a bolilor degenera
tive.

— Argumentele dv. sini mai 
mult decit convingătoare. Să în
țelegem oare că zahărul trebuie 
exclus din hrana cotidiana ?

de picior ?
Un ras sub pavilion străin so

sise in portul Constanța. La 
scurt timp, unul din membru 
echipajului se îndrepta spre ic- 
firea din port. Era nerăbdător 
să iacă o scurtă ..plimbare" 
prin oraș. Dar. in timp ce iți 
îndeplinea formalitățile de ri
goare. autoritățile vamale au 
constatat că dumnealui purta, 
lipite pe un picior, ...20 de cea
suri ..Atlantic" pe care, ne- 
declarindu-le, roia să le co
mercializeze. Rezultatul ? A ur
mat... o plimbare fără absolut 
nici o grijă. Pentru că întreaga 
..marfă*. conform prevederilor 
legale, i-a fost confiscata.

A fost de 
ajuns o clipă

S-a înttmplat la Centrul de 
rețele electrice Aghireș (Cluj). 
Electricianul I.L. se urcase pe 
un stilp de inaltâ tensiune de 
la care pornea un cablu elec
tric spre cariera Leghia. Bine
înțeles. după ce decuplase cu
rentul de la separator. $i totuși, 
abia ajuns sus, I.L. a fost elec
trocutat. Cum s-a putut pro
duce accidentul ? Cercetările 
întreprinse au stabilit că. in 
timp ce electricianul lucra pe 
linie, un copil. I.V., in virstă 
de 12 ani. s-a apucat să mește
rească și el ceva la... separato
rul de curent, lăsat in grija 
nimănui. în aceste condiții, a 
cuplat curentul și electricianul 
și-a pierdut viața.

La înălțime
O agenție ac voiaj poate fi. 

in orice caz. mai mult decit este 
ca de obicei : o simplă casă de 
bilete. Un fapt pe care ni-l de- 
r-onc’-cacă CU prisosință Agen
ția TAROM din Cluj. De cit va 
timp, sub patronajul său. la 
Casa de cultură a studenților 
din localitate a început să fie 
prezentat un ciclu de filme 
care, intr-un fel sau altul, ii 
familiarizează pe spectatori cu 
viața fi munca stăpinilor ocea
nului aerian. O inițiativă la 
înălțime, care, după cum era de 
așteptat, a prins aripi incâ din 
start. Și, poate cine știe, ciți 
dintre spectatorii de azi nu vor 
fi inline nu numai simpli pasa
geri, ci ți iscusiți aviatori !

— In momentul de față asistăm la 
o schimbare dc morbiditate, bolile 
cu caracter degenerativ cunoscind o 
creștere ce nu poate fi trecută cu 
vederea. Iată și citeva cifre și pro
cente — ne-a spus pentru început. 
d-sa — care, cred, vor avea darul să 
atragă atenția : ateroscleroza (chiar 
la virste tinere) cu consecințele ci 
funeste — infarctul miocardic, hemo
ragiile cerebrale — cauzele a 55 la 
sută din decese. In adtllll ; diabetul 
zaharat (a cărui frecvență, in lume, 
este îngrijorătoare. 2—6 In sută din 
totalul populației ; la noi procentul 
este de 2.1. din care 3.7 in mediul 
urban și 1.44 in mediul rural, față de 
0.2 la sută acum 30 de ani !). La cele 
de mai sus se adaugă obezitatea — 
din o sută de oameni, un sfert sint 
obezi — și dislipemiile — creșterea 
cantităților de grăsimi din singe, care 
duc la ateroscleroza (aceasta din 
urmă depășește sfertul, aiungind să 
afecteze 30 la sută din popula!;a 
adultă). »

— Cum se explică, tovarășe 
profesor, recrudescența acestor 
boi: care, intr-adevăr, ocupă un 
spațiu important pe harta mor
bidității generale și sint cauza 
unui număr important de de
cese 2

— Explicația este simplă : majo
ritatea dintre noi ne-am obișnuit să 
mincăm zdravăn, ca și cind ne-am 
pregăti să doborim o pădure doar cu 
securea, după care... ne așezăm in 
fața unui birou sau a unui tablou dc 
comandă la care stăm nemișcați opt 
ore. Consumul de efort fizic a scăzut 
considerabil, chiar și in meserii ca 
mineritul, tăiatul lemnelor in pădure, 
muncile agricole etc. datorită intro
ducerii tehnicii noi, a utilajelor mo
derne existente in mai toate locurile 
de muncă. Dar obiceiul a rămas ne
schimbat. ___ _____________ ,
acumulăm cam 4 000—6 000 de calo
rii zilnic, deși nu avem nevoie de
cit de maximum o jumătate din ele. 
Acest plus caloric este sursa ma
ladiilor amintite.

Continuăm, ziceam. să

— Este limpede că trebuie 
creat un echilibru intre consu
mul de alimente și cheltuiala de 
energie fizică. Din ce provine 
acest „plus" ?

— Se mănincă prea multe grăsimi, 
mai ales animale (unt. untură) ; ele 
reprezintă, in unele regiuni ale lumii, 
ca și in țara noastră. peste 
40 la sută din cantitatea totală 
de calorii, față de un prag maxim 
de 25—30 la sulă. De asemenea, a 
crescut foarte mult consumul de pro
duse rafinate și semirafinate, pe pri
mul loc aflindu-se zahărul.

— Ce e râu in dulcele zahăr?
— Nimic rău ! Zahărul este un ali

ment foarte bun, bogat in
— Atunci ?

calorii.

ci folosi- 
el este un

| Cursa ■ 
I groazei

De citeva zile, la intrarea !n • 
I comuna Ernei (Mureș), pe mar- I 
I ginea unui lac care face jonc- I 
I țiunea cu șoseaua națională. I 
I lingă un copac secular, se află ■ 

o autobasculantă răsturnată. I 
Cum a ajuns acolo — o spune I 
afișul așezat pe una din aripile • 

Iei de către organele de miliție. I 
Șoferul Kovacs Franci sc, de la I 
autobaza din Tg. Mureș, după

Ice a consumat diferite băuturi I 
alcoolice (pe afiș sint expuse I 
ptichetele unor sticle cu vin de I 
ITimave și rom) a pornit intr-o i 
cursă clandestină in direcția sa- I 
tului Pădureni-Gorpești. In co- | 
muna Singiorgiu de Mureș,

| circulind pe trei cărări, a lovit I 
I grav un biciclist și a părăsit I 
I locul accidentului. Citeva mi- » 
Ir.ute mai tirziu intra cu toată i 

viteza intr-un autocamion, ac- I 
cidentind alte două persoane. | 
După care. K.F. apăsa din nou

I pe accelerator. De data aceasta I 
I insă, „cursa groazei" s-a in- I 
• cheiat lingă copacul amintit. ’ 

| în aștep

— Nu zahărul face rău, 
rea lui abuzivă. De obicei, 
component indispensabil din rețetele 
de torturi, prăjituri de tot felul, cio
colate — alimente. de altminteri, 
foarte gustoase, in care se mai pun 
grăsimi, făină și alte asemenea a- 
daosuri consistente, producătoare de 
multe calorii. Le mincăm nu pentru 
că ne este foame, ci așa. ca un su
pliment agreabil la meniu sau in a- 
fara lui. Ce se intimplă cu zahărul, 
-odată pătruns in organism ? S-a ob
servat că el se transformă (și încă 
foarte rapid) in grăsimi și in grăsimi 
circulante (colesterol). Zahărul con
tribuie. in mod substanțial, la crește
rea colesterolului (in timp ce piinca 
și cartofii il scad). Iar intre coleste
rol, infarctul miocardic si hemoragia 
cerebrală, se știe, există o strinsă le
gătură. Pe de altă parte, zahărul este 
un aliment care ajunge, cu o marc

tarea 
sezonului

Citeva țtiri ..pescuite" pentru 
pescarii sportivi. Deși sezonul 
de pescuit este temporar în
chis, pescarii sportivi n-au foșt 
uitați de organele de resort. Zi
lele trecute, prin grija A.J.V.P.S. 
Argeș. iazul Oarza, de lingă 
Pitești, in suprafață de 20 ha. 
a fost populat cu peste trei tone 
de crap, cintărind pină la 0.5 
l:o bucata. Asociația vinătoruor 
fi pescarilor sportivi din secto
rul 8 din Capitală a populat cu 
1.7 tone de crap iazul Piteas
că 1 de lingă localitatea Afumați 
(Ilfov). De asemenea, in aceste 
zile alte ape destinate pescuitu
lui sportiv urmează să pri
mească și ele importante canti
tăți de pește.

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi

I
I
I
I

fi corespondenții „Scinleii" |

(Urmare din pag. I) 
conlucrări colegiale cu u 
nerația aflată la deplină 
maturitate profesionala. 
Experiența, tactul și în
țelepciunea celor mal virst- 
nici, îmbinate cu energia 
șt entuziasmul tinerilor, o- 
feră garanția activității 
rodnice, a unei temeinice 
pregătiri a schimbului de 
mit ne.

Am purtat, recent, pe a- 
ceastă temă, o discuție cu 
un grup de tineri de la 
Institutul de cercetări teh
nologice pentru construc
ția de mașini din Bucu
rești. Am cunoscut aici oa
meni pasionați, entuziaști, 
pe care rezultatele obținu
te. chiar din primii ani, in 
cercetare, îi recomandă elo
gios. Cu atit mai surprin
zător mi s-a părut să con
stat că circulă, cel puțin 
in unele ateliere și labora
toare, credința — relatată 
cu resemnare — că, in pri
mii trei ani de activitate, 
tinerilor specialiști nu li 
s-ar putea ingădui să 
poarte răspunderea depli
nă a unei teme de cerce
tare.— Ni se incredințcazâ 
lucrări, dar ni se plasează 
și un conducător, care 
semnează primul — pre
cizează ing. Mircea Boji- 
tă. «ecretarul comitetului 
U.T.C.

— Legea spune că. In 
primii 3 ani, lucrările nu 
pot fi lăsate in directa 
responsabilitate < tinerilor

viteză, direct In singe, unde, aflin- 
du-se in cantitate prea marc, spo
rește glicemia (conținutul de gluco- 
ză din singe), ceea ce silește pan
creasul la o producție suplimentară 
de insulina. Consecința ? Epuizarea 
pancreasului — ceea ce duce, tară 
ocolișuri, la diabetul zaharat, exce
sul de insulina transformă zahărul 
in grăsimi și apare obezitatea. Nu 
arareori se constată și alte tulburări 
ale metabolismului intermediar.

Dar lista consecințelor abuzului de 
zahăr nu s-a încheiat. El se află, 
putini știu acest lucru, și la originea 
nevrozelor și irascibilității. Cum ? 
Celula nervoasă se hrănește mai ales 
cu glucoză. Consumul exagerat dc 
zahăr, neinsoțit de o cantitate cores
punzătoare de vitamine din complexul 
B și B 1. duce la un dezechilibru glu- 
cido-vitaminic, ale cărui manifes
tări exterioare sint nevrozele. Am lă
sat la urmă — anume pentru a ac- 
centua, in mod deosebit — consecin
țele consumului exagerat de dulciuri 
asupra sănătății copiilor. consuni, 
din păcate. încurajat dc părinți : 
93—98 la sută din copii au carii den
tare. O adevărată generalizare a ca
riei dentare la copii, lucru care, cred, 
trebuie să ne îngrijoreze !

Aș vrea să adaug că situația în
fățișată mai sus nu este specifică 
țării noastre. Sedentarismul vieții 
moderne combinat cu un consum 
mare de alimente concentrate, cum 
este zahărul, sint cauzele aducerii ne 
primul plan a acestor boli. In 
mai multe țări, printre care și Româ
nia. s-au întreprins cercetări care au 
scos in evidență legătura strinsă din
tre atcroscleroză și consumul de za
hăr. In S.U.A.. de pildă, s-a observat 
că ateroscleroza crește direct propor
țional cu consumul de zahăr și 
grăsimi ; in Anglia frecvența infarc-

- Nicidecum. Consumul de zahăr 
trebuie adus insă la niște proporții 
firești, astfel incit să nu dezechili
breze alimentația rațională.

— Care este ..granița" dincolo 
de care zahărul devine nociv ? 
Cit zahăr putem consuma fără 
nici o primejdie ?

— Limitele .superioare sint urmă
toarele : la adulți trebuie să fie pro
porțional cu efortul l'izic prestat : 
de la 35 g (1 500 calorii) pină la cel 
mult 75 g (3 500 calorii). O linguri
ță de zahăr cintărește 5 g deci nu 
se nune problema renunțării totale 
la dulciuri sau la obișnuita cafeluță. 
La copii cantitățile indicate diferă 
în funcție de virstâ : 1—3 ani : 25 g 
pe zi ; 4—6 ani : 30 g : 7—9 
40 g ; 10—12 ani : 50 g. Băieții 
13—15 ani pot consuma 60 g. 
15—20 ani — 70 g. iar fetele 
13 și 20 de ani — 65 g. Limite in
ferioare nu există.

ani : 
intre 
intre 
între

— cum 
sertul 2

rămine cu de-

— EI se poate 
în aceste limite, 
fructele, care tot dulci si gustoase 
sint. dar nu dăunează organismului. 
Consumul lor este recomandabil și 
sănătos.

în general, cred că este o ches
tiune de educație. Nu trebuie să con
fundăm piața metabolică cu cea 
mercială și să ne lăsăm pradă 
turor ispitelor pe care vitrinele 
fetăriilor ni le scot in cale.

încadra foarte bine 
Și. atx>i. mai sint

co- 
tu- 
co-

Acum 5—0 ani dramatur
gia contemporana maghiară 
ne-a reținut atenția cu o 
lucrare ce se releva prin 
Îndrăzneală in evidențierea 
resorturilor ascunse 
s'ructurcazâ relațiile 
oameni, și nu mai j 
prin originalitatea in 
loacclo ci de comunicare 
expresivă. E vorba de dra
ma „Familia Tot" șl e vorba 
de autorul ei. OrkCny 1st- .............. ....
vân. Acum un an, cu pri- tirzle, de fapt prelungită — 
lejul turneului Teatrului *’ ‘
de comedie din Budapesta 
și. mai apoi, po scena 
maghiară a Teatrului din 
Tg. Mureș, tragi-comedla 
Joc dc pisici (acum și pe 
afișul bucureșlcan al Tea
trului „Lucia Sturdza Bu- 
landra", ca de altfel și la 
Teatrul.din Arad) a fosl de 
natură sa ne înlesnească și 
rpai deplin cunoașterea tră
săturilor creației lui Orkeny 
Istvăn (cunoscut dc noi, 
intre timp, și ca interesant 
nuvelist). Scrisul său măr
turisește o lungă expe
riență dc viață și impre
sionează — socoato o parte 
a criticii — in primul rind 
prin înclinarea de a vedea 
realitățile umane din per
spectiva amar hazoasă a 
grotescului, de a reflecta 
— in raporturile dintre in
divid -și realitățile sociale 
ce-1 înconjoară și-l deter
mină — o dialectică con- 
fllctuală ce se rezolvă, ori 
se resoarbe, in universul 
individului, deopotrivă dra
matic (sau tragic) și comic. 
De aici, și încercarea de a 
situa pe Orkeny m ori
zontul unei anumite modo 
filozofice ce a bintuit, mai 
ales îndată după război, 
in arta occldentaiâ și dc a-i 
căuta pe acest orizont fi
liații (de la Diirrenmatt la 
Beckett...). în fond, insă, 
filozofia dramaturgului ma
ghiar este, dimpotrivă, 
marcată de un adine elan 
spre viață, spre glorifica
rea vieții, spre afirmarea 
limanului in numele fru
museții și bucuriei de a 
trăi, de a gusta viața in 
ceea ce are mai cald, mai 
fecund, mai atrăgător. Și 
nu se putea găsi o mai 
edificatoare demonstrație 
in această direcție decit 
acest Joc de pisici, în caro 
asistăm la drama, aparent 
grotescă. ridicolă, a bătri- 
neții ce se refuză pe sine, 
a singurătății încăpățînate 
in a nu se recunoaște ca 
atare, a vieții care caută, 
in amăgire, să se păstreze 
ingenuă, să fie trăită din 
perspectiva însorită a mereu 
primelor ei experiențe și 
visuri...

Firește, eroina lui Or
keny — de mult sexage
nară — e stăpinită in ges
turile ei dezordonat ex
pansive. în fericirile ei pe 
cil. de zgomotos afișate, pe 
atit de derizorii, ca și in 

k____________

! CC 
intre 

puțin, 
mij-

necazurile ei nu mai puțin 
mărunte, deși resimțite ca 
niște catastrofe, de o a- 
nume inconștiență fermecă
toare. Cu toate că, mal de
grabă. ghicim în ele droj
dia unei sfișieloare con
științe f răzvrătite, decisă 
a-și afla, măcar in mistifi
carea propriei sale condi
ții. reversul unei vieți ra
tate. _ Doamna Orbăn se 
cheltuiește in adevăr intr-o
șl veche — dragoste pentru 
un cabotin decăzut : dra
gostea oi -o rezuma la plă
cerea do a pregăti iubitu
lui, șfiptftmlnal, in fiecare 
joi seara, bucuria unei

tentă construită pe cu totul 
alte temeiuri — pe temeiul 
onorabilității, al distinc
ției și cumpănirilor lucido 
— dar care se consumă ne
volnic, po un simbolic 
scaun de paralitic, intr-o 
crcscindă dureroasă înțele
gere a unei iremediabile 
condiții de dependență și 
care sfirșește, de aceea, 
prin a se decide să intr** 
și ea in Jocul <1e pisici, 
pentru a-și răscumpăra, 
intr-o amăgitoare ingenui
tate, tragica 
înstrăinării 
lume.

Jocul dc pisici nu 
așadar, o simplă comedie

experiență a 
de sine, dc

este,

CRONICA DRAMATICĂ

„Joc de pisici"
de ORKENY ISTVĂN

LA TEATRUL ..LUCIA STURDZA BULANDRA"

mese bine gătite. Ti place 
doamnei Orbăn ,.să iasă" 
după-amiaza, la cafenea, 
și să sporovăiască despre 
problemele ei sentimen
tale. cu o prietenă dispusă, 
pare-se, s-o asculte, și are 
nefericirea de a se vedea 
trădată de ea in ce are mai 
scump eroina, in senti
mentul prieteniei și al dra
gostei. Nefericirea ei crește 
in fața incapacității de în
țelegere pe care o de
monstrează propriii ei copii, 
îi rămine doar încercarea, 
vădit teatrală, de a-și a- 
firma personalitatea prin- 
tr-o sinucidere (și ea rata
tă). și tandra vecinătate 
intru șotii de copil, cu o 
altă existență, ce se con
sumă in singurătate ca 
și ea.

Toate acestea se desenea
ză in linii gros comice. 
Comice insă doar in mă
sura in care sint privite 
din afară.

Viața eroinei lui Orkeny, 
ca și gestul „bătrinei ne
demne" pecetluiesc o stare 
de alienare și tind de
monstrativ (chiar dacă cu 
duhul mai blind ori mai 
hohotit' al umorului) 
la anularea ei. E, in acest 
sens, și numai in acest 
sens. îndreptățită, in co
media Jocului de pisici, e- 
xistența marginală a su
rorii sale Gizela ; o exis-

amară a băfrineții. o co
medie a psihologiilor de
pășite. Prin deschiderea ei 
parabolică, dincolo de da
tele anecdotice, comedia se 
definește, in esența ei, ca 
o meditație în jurul psi
hologiilor de tranziție, a 
construcției unor noi re
lații intre oameni, scutite 
de sentimentul deprimant 
al însingurării, al nepăsării 
față de om. Locul, mo
mentul și tendințele socie
tății in care au fost sur
prinse aceste psihologii de 
tranziție sint marcate de 
efortul realizării unor ase
menea relații, 
că, in 
țierea , ___ _____  _
face clar in textul lucrării, 
intre o societate încremeni
tă in rutina alienărilor — 
Munchen-ul conforturilor 
din care evadează Gizela — 
și societatea revoluțiilor u- 
maniste in care se vor re- 
intilni surorile — e foarte 
ușor, aproape impercepti
bil reliefată).

Construită po o axă de 
comunicări paralele, pe 
replici epistolare sau tele
fonice. fără ca prin aceasta 
să se anuleze insă, cu 
totul, și țesătura consacrat 
dramatică*. scrierea lui 
Orkeny Istvăn, așa cum a 
fost pusă in scenă la Tea
trul „Lucia Sturdza

(Și e păcat 
specîacol, diferen- 
pe care autorul o

A 
landra" de regizorul Toan 
Taub, a avut totuși cu evi
dență In vedere această 
deschidere spre o condiție 
umană împlinită șl dăruită 
Vieții. Spectacolul, de o 
economie scenografică su
gestivă și do o aprecia
bilă mobilitate sceno- 
tohnică (datorate lui Dan 
Jitianu), e un spectacol de 
vervă șl suculentă, dc cu
loare și ritm susținut (cu 
unele excepții trenante, dar 
fără efecte păgubitoare in 
ansamblu, cu un final ce 
nu comunică fericit Inten
țiile regizorale) precum și 
de binevenite tente lirice, 
de o anume, subtilă, amără
ciune. Neîndoios, calitatea 
aceasta bivalentă se cuvine 
pusă, cu precădere, po sea
ma interproților : pe in- 
chistaren distinsă, dublată 
do o ascunsă undă de tris
tețe duioasă, cu care Beate 
Fredanov a Incarnat, bo
gată în infinitesimale nuan
țe caracterologice, po sora 
Gizela ; po Valy Voicules- 
cu, a cărei neostenită și 
incintătoare vivacitate, stră
punsă de scintoictoare ac
cente do ingenuitate. « 
dăruit- eroinei, doamnei 
Orbăn. un profil do neșters 
(și. desigur, sentimentul 
unei realizări de neuitat in 
cariera interpretei) ; pe re
ținerea temperamentală, 
ilariant, dar oportun dis
cordantă față de adevăra
tul ei temperament scenic, 
cu care Tamara Buciu- 
ceanu a întrupat rivala in
tru dragoste a eroinei : pe 
aparițiile încărcate de toată 
aparatura și pozu cabotinu
lui infatuat eh care Forry 
Etterle și-a creionat perso
najul mult peste descrierea 
groasă ce i-o face, cu loatâ 
sinceritate. însăși' partenera 
lui de viață sentimentală, 
doamna Orbăn : pe linia 
de sfiiciune, speriată de 
propria ei însingurare, cu 
care Lucia Mara. izbutind 
și o puternică demonstra
ție de dramatism in comic, 
desenează figura vecinei de 
apartament și de „joc" a 
eroinei. O bună compozi
ție comică realizează, 
într-un rol de mai mică 
întindere. Violeta Andrei 
actrița atestlnd diversifica
rea registrului interpreta
tiv. comunlcînd cu exacti
tate condiția personajului 
întruchipat. în altă tonali
tate — poate pentru că și 
textual lucrate pe o cheie 
exclusiv bufă — personajele 
marginale, Maria Gligor și 
Ghcorghe Ghițulescu, n-au 
..lăsat urme". Rolurile aces
tea sint insă de însemnă
tate secundară : trecerea lor 
In spectacol, în consecință, 
nu poate atinge calitatea 
lui inalt profesională si 
autentica satisfacție este
tică pe care el o prileju
iește.

Rodlca ȘERBAN
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. Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Emil 
Simon. își dă concursul Corul dc 
copii al Iladioteleviziunii române. 
Dirijor : Elena Vicică — 20.
• Opera Română : Balete simfo
nice — 19.ăo.
q Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Conservatorul de muzică ,,Ci- 
prlan Porumbescu" : Recital in
strumental și vocal — 20.

— adaugă ing. Nicoiae 
Alexandrescu.

— Care lege ?
— Așa ni s-a zis...
Surpriza reporterului e 

palidă insă pe lingă ui
mirea inginerului-șef Mi
hai Iosupescu, cind 1 se 
relatează cele de mal sus:

— Nu există nici o pre
vedere legală de acest sens. 
Iar in ce mă privește, 
dimpotrivă, nu scap nici 
un prilej să insist, in ate
lierele sectorului pe care 
il coordonez, ca tinerilor 
să li se dea teme de cer
cetare. să fie, cum se spu
ne, aruncați in apă, pen
tru a învăța să inoate. 
Dacă âxistâ și tendințe 
opuse — și. de vreme ce 
circulă asemenea „cre
dințe", înseamnă că există
— ele trebuie corectate. E 
drept, sint și cazuri tn 
care dorințele întrec posi
bilitățile reale, cind unii 
se supraevaluează. insă 
chiar și atunci oamenii 
trebuie pup la încercare. 
Numai luptind singur cu 
greutăți din ce in ce mai 
mari te poți forma ca bun 
specialist. Cred insă că nu 
era nevoie să se aștepte 
pină apare in institut un 
trimis al presei : secreța- 
rul U.T.C. ar fi putut 
pune, la timpul cuvenit. 
H discuția consiliului știin
țific — al cărui membru 
este — această situație și 
vă asigur că s-ar fi ac
ționat incâ de atunci.

Considerăm că nu e tir- 
riu Eă ee acționeze nici

© Teatrul dc comedie : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : ~ ‘ • - -■
— 20.
© Teatrul
19,30.
o Teatrul
Magheru) :____________, ________
Wilde — 19.30.
© Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Tea
trului Giulești) : Copilul și ciocir- 
lia — io. (sala din Calea Victo
riei) : Povestea timpului pierdut 
— 17. (sala din str. Academici) :

O scrisoare picrduiA

Mit : După cădere

,,C. I. Nottara" (sala 
Bună scara, domnule

Un băiat isteț și un rege nătAfleț 
— 10.
© Studioul l.A.T.C. .1. L. Cara- 
gialc" : Vilegiaturișdi — 20.
o Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 19.30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria !
— 10.30.
© Circul ..București" : Spectacol 
prezentat dc Circul chinezesc (lin 
Șanliai — 19.30.
o Teatrul Național ,.L L. Cara- 
giale“ (stila Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20. (sala Studio) : 
Cui i-e frică de Virginia Woolf 2

„C.

Florin TORNEA

PROGRAMUL I

9.00 Curs dc limba rusă. Lecția 
a 52-a.

9,30 O viață pentru o 
Henri Coandâ.

10.00 Telex.
10.05 Avanpremieră.
f .10 Publicitate.
10,15 Studioul artistului amator. 

Ansamblul artistic al Clubu
lui tineretului din sectorul 4 
— București.

10,55 Oameni al zilelor noastre. 12 
ore din viața Eroului Muncii 
Socialiste N. Dogarii.

11.10 Portativ ’73 — Revista mu
zicii ușoare TV.

11,45 Patrie, mindria 
gram de cîntece 
revoluționare.

idee :

mea. Pro- 
patrlotice șl

în jurul orei ______
MISIUNE DIRECTA DE L._ 
ADUNAREA POPULARA DIN 
IAȘI, ORGANIZATA CU 
PRILEJUL ÎMPLINIRII A 125 
DE ANI DE LA REVOLUȚIA 
DIN 18-18.

12, TRANS- 
_ ‘ LA

16.00 — 17.00 Teleșcoală Q Mate
matică (in ajutorul candida- 
ților la concursul de admite
re !n învâțămlntul postliceal 
•și superior) : Integrale. Pre
zintă prof. univ. dr. Gh. Th. 
Gheorghiu © Literatura ro
mână : Liviu Rebreanu. cti
tor al romanului realist mo-, 
dern. Prezintă prof. univ. cir. 
Dumitru Micu.

17.30 Curs de limba ehgleză. Lec
ția a 51-a.

10.00 Telex. 
13.05 Tragerea Loto.
18,15 Cum vorbim.
18,35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.

acum ; și. se pare, există 
motive suficiente. Căci 
nu toți șefii dc ateliere și 
laboratoare împărtășesc 
convingerile lăudabile ale 
inginerului șef, ale al
tor reprezentanți ai con
ducerii institutului, des
pre care tinerii vorbesc cu 
o vădită simpatie. Iată, de 
pildă, care este opinia ing. 
Constantin Cosneanu, șe-

tr-un mare institui de 
cercetare, nu i se poate 
cere, din primele zile, să 
poarte responsabilitatea 
unor acțiuni autonome. 
Totuși e lucru știut că la 
acest institut sint repar
tizați cei mai buni ab
solvenți ai facultăților de 
specialitate din întreaga 
țară ! Să mai aibă, oare, 
nevoie de încă cinci ani

laborator, iar dacă e lip
sit dc acest ajutor, credem 
că tocmai șeful de labora
tor ar avea do ce să-și 
facă reproșuri. De altfel, 
tinerii cu care am stat de 
vorbă s-au dovedit perfect 
conștienți de limitele cu
noștințelor și deprinderilor 
lor profesionale, de difi
cultățile pe care -le Impli
că integrarea in activitatea

ținute, chiar de către șeful 
laboratorului de turnătorie.

— Pentru mine a fost un 
adevărat noroc că — fiind 
mai puțini ingineri pe a- 
tunci — mi s-a încredin
țat, chiar din primul an, 
răspunderea integrală a 
unei teme de Cercetare — 
mărturisește ing. Doru 
Mihai Ștefănescu. Asta se 
intimplă in 1965. Colegii

r r

ful laboratorului de turnă
torie (și nu este vorba nu
mai despre o opinie, ci și 
despre o linie de con
duită) :

— In cercetare, indenii- 
narea, experiența se căpă
tă greu. Pentru formarea 
unui specialist căruia să i 
se poată încredința răs
punderea unei teme e ne
voie de minimum 7—8 ani. 
fa primii cinci ani abia 
dacă ^e pot însuși teh
nica de laborator, metoda 
de lucru, omul i<i formea
ză un stil, îndrăgește car
tea...

Este un fapt incontesta
bil că unui proaspăt ab
solvent, lipsit cu totul de 
experiența activității in-

pentru a-și descoperi... 
dragostea de Învățătură ?!

- Cred că ar fi o gre
șeală — continuă ing. C. 
Cosneanu — ca, după pri
mul an, să l se încredin
țeze unui tinăr o temă de 
cercetare. Am in colectivul 
meu băieți care, datorită 
unui asemenea mod de lu
cru, ca urmare a faptului 
că n-au putut să fie diri
jați, lucrează superficial.

Desigur, nimeni nu-și 
imaginează că un tinăr, 
numit responsabil al unei 
teme de cercetare, nu mal 
are nevoie de sprijin, de 
îndrumare, de sfaturi. Să 
le acorde este, de altfel, 
una dintre obligațiile ele
mentare ale unui $cf de

de cercetare, dobindirea 
experienței necesare pen
tru a ajunge să desfășoare 
acțiuni do sine stătătoare. 
Pe de altă parte, proce
sul cîe creștere implică 
unele dificultăți. chiar 
eșecuri, dar — cel puțin 
după unele opinii — un 
tinăr iese mult mai cișli- 
gat dinlr-un asemenea 
eșec temporar, decit dih- 
tr-o exagerată prudență, 
dintr-un exces de cumin
țenie, care nu face decit 
să cultive comoditatea, ati
tudinea celor care „stau 
in banca lor". Să vfrdem 
ce zice, in această privin
ța, unul dintre cercetătorii 
care mi-au fost recoman
dați, pentru rezultatele ob-

mai tineri au fost mai 
mult sau mai puțin diri
jați ; ei s-au afirmat mai 
dificil ca cercetători. Cred 
că sistemul de a da unui 
cercetător tinăr o temă de 
care Să răspundă indivi
dual ar trebui practicat 
întotdeauna, deoarece il 
pune pe om — cum spu
neți dv., ziariștii — față in 
față cu ăl însuși, il obliga 
să se dumerească dacă are 
sau nu chemare pentru 
meserie. Personalitatea 
cercetătorului — care, 'in 
munca științifică, are un 
rol incontestabil — numai 
așa se formează.

Că un asemenea punct 
de vedere e mai aproape 
de adevăr o demonstrează,

13.50 Teleeonferința de presă. Invi
tat : ing. Teodor Șuteu, 
rector general adjunct 
Centralei industriale de 
grășămlnte chimice.

1P.20 1001 de seri,
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

90,15 Cîntecul săptâminii : „Țărăn
cuță. țărăncuță" de Ion Va- 
silescu. Interpretează Nlcfolae 
SuciU.

20.20 Documentar TV : „Chimia 
nouă in trei ipostaze".

20,45 Film artistic : „Mihal Vitea
zul" (seria I). „Călugăreni". 
Scenariul : Titus Popovicl. 
Regia : Sergiu Nicoiaescu. 
Imaginea : George Cornea. 
Cu : Amza Peltea. Irina Găr- 
deacu, Florin Piersic, Ilarion 
Ciobanii, Ton Besoiu. Gyorgy 
Kovacs, Emmerich Schaffer.

22.30 24 de ore.
22.50 Teleglob. Roma — treptele 

istoriei — reportaj filmat.

PROGRAMUL II

13.00 Telex.
13,03 Telecinemateca pentru 

ret. ..Al 8-lea“ — producție 
a studiourilor bulgare. Re
gia : Zaco Heskia. în distri
buție : Gheorghi Gheorghiev 
Ghetz și Nicoiae Anastasov.

19.30 Telejurnal © Cincinalul îna
inte ele termen — cauzâ a 
întregului popor.

20.15 Ansambluri folclorice. An
samblul „Firicelul" al Uzinei 
dc fibre sintetice Iași.

20.45 Revista economica TV.
21.15 Film de educație muzicală : 

Univers beethovenian.
21.40 Desene animate.
22.05 Film documentar : „Organls- 

tul SUbermann".
22,35 Cărți și idei • Noutăți edi

toriale © O carte în dezba
tere : „Personalitatea umană 
— o interpretare ciberneti
că" © cărți despre care 
vorbește.

cu zeci de exemple, chiar 
realitatea din I.C.T.C.M.. 
ca și din alte institute de 
cercetări, din alte colec
tive dc muncă. Aceasta, 
împotriva acelei mentali
tăți care, sub diferite pre
texte, invocind o pretinsă 
grijă pentru formarea spe
cialiștilor, confundind ca
racterul colectiv, tot mai 
pregnant, al muncii, cu o 
ștergere a răspunderilor 
individuale, nu face, in 
ultimă analiză, decit să se 
opună afirmării tinerilor, 
să ii mențină in cîmpul 
unei activități lipsite de 
orizont, ani in șir. cu ris
cul unei treptate descalifi
cări. Căci, la drept vor
bind, se produce o dublă 
inechitate. Prima lovește 
in interesul legitim al ti- 
nărului de a se afirma, 
temperindu-i entuziasmul, 
indemnindu-1 spre sufi
ciență și comoditate, de- 
clanșind procese de con
știință, contradicții dure
roase intre ceea ce a în
vățat de la dascăli și ceea 
ce vede cu propriii ochi, 
de cum a pășit in viață. 
A doua lovește in Intere
sele societății, lipsind-o 

- de roadele cele mai de 
preț ale eforturilor înma
gazinate in anii de pregă
tire a tinerilor, ale efortu
rilor de modernizare a in- 
vâțămintului și producției.

Este o datorie elemen
tară a comunistului, a ori
cărui om, să se ocupe în
deaproape de formarea și 
educarea tinerilor in spiri

tul echității socialiste. al 
responsabilității față de so
cietate, de pregătirea lor 
pentru muncă și viață. O 
mentalitate străină de a- 
ceste principii iși mai 
face, c drept, uneori, loc 
in relațiile de muncă. De- 
pășind cadrul exemplelor 
prezentate, se poate re
marca, in asemenea situa
ții, că sint vehiculate fel 
de fel de argumente, foar
te solid „armate" : n-am 
intîlnit niciodată declara
ții categorice dc tipul ..e 
tinăr, poate să mai aștep
te". Dimpotrivă. se fac 
afirmații extrem de prin
cipiale. se scot de prin do
sare hirtii care demon
strează de cită î£ijă și 
prețuire se bucură tinerii, 
cum sint ei ajutați să se 
afirme ș.a.m.â. Și, in rea
litate...

Chiar și în aceste cazuri, 
oricit ar fi ele de izolate, 
Accidentale, conducerea in
stituției. organizația de 
partid, colectivul țle mun
că sint datoare să acțio
neze cu cea mai mare 
atenție, cu grija pentru 
evoluția fiecărui tinăr. 
pentru ca nici cea mai 
scurtă perioadă din viața 
unui om să nu se iroseas
că. Pentru că tipul de ine
chitate definit in rindu- 
rile de mai sus este, poa
te, dintre cele mai flagran
te. cu cele mai adinei, mai 
îndelungate și mai greu de 
lecuit urmări in destinele 
oamenilor, cu largi Impli
cații in viața colectivității.
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Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Conciliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Am fost mișc»! de amabilul mesaj de felicitare pe care Excelența 
voastră mi l-a transmis cu ocazia numirii mele oa prim-minist.ru. 

a rog sâ acceptați mulțumirile mele sincere, precum și cele mai 
bune urări de fericire.

Azi începe simpozionul 
internațional Cronica il I

DE LA 10 MAI

NAIM TALU
Prim-ministru al Turciei

Festivalul dramaturgiei ruse și sovietice
în cedrul colaborării culturale ro- 

mano-sovietice. organizarea unor 
festivaluri teatrale constituie o ini
țiativă care prilejuiește o mai pro
fundă cunoaștere reciprocă a reali
zărilor din acest domeniu artistic. 
Recentul Festival al dramaturgiei ro
mânești desfășurat pe scene ale tea
trelor din Uniunea Sovietică, in care 
au fort prezentat'' peste 50 de spec
tacole cu piese clasice și contempo
rane. a Însemnat o frumoasă reușită.

In continuarea acestor schimburi 
culturale. începind din 10 mai, \a 
avea Joc in țara noastră Festivalul 
dramaturgiei ruse si sovietice. In zi
lele festivalului. t<vttrele românești 
din toate regiunile țării vor prezenta 
aproape 70 dc lucrări — p-'>te 30 din 
ac' <tea fiind premiere ale actualei 
stagiuni. Lucrări de Gogol. “ ’ 
A. N. Ostrovski, Turgheniev, 
montov, Dostoievsky Gorki. ___
nov, Arbuzov, Kataev. Rozov, Volo- 
’ Leonov, pentru a nu menționa 
decit citeva nume din pleiada va
loroșilor dramaturgi ruși și sovietici, 
transmit publicului românesc înaltul 
lor mesaj, un bogat conținut dc idei, 
prezentat intr-o formă artistică 
aleasă.

Cehov, 
Ler- 

Simo-

Regizorii, actorii, scenografii au 
depu> strădanii pentru a realiza, in 
\ i zi uni personale, spectacole valoroa
se. Spectatorii bucureșteni in a- 
ceastă stagiune au avut prilejul să 
asiste la premierele cu ,.Vassa Jelcz- 
nova" de Gorki, la Teatrul Giuleșii, 
„Valentin șl Valentina" de Roșcin, la 
Teatru) Bulandra, sau la spectacolele 
cu „O lună la țară" do Turgheniev, 
..Sora cea mare" de Volodin. „Crimă 
șl pedeapsă" după Dosloicvski, toate 
la Teatrul „C. I. Nottara". „Balul 
absolvenților" de Rozov, la Teatrul 
Mic, „Intr-un ceas bun", al aceluiași 
scriitor, la Teatrul „Ion Va&ilescu". 
Se așteaptă cu interes montarea piesei 
lui A. N. Ostrovski, „Furtuna", pe 
prima scenă a țării — Teatrul Na
țional „I. L. Caragialc".

In cadrul festivalului, in 
prezentării de spectacole pe 
meroase scene din Capitală și
țară, va avea loc și o dezbatere cu 
participarea unor oameni de cultură 
sovietici asupra problemelor actuale 
ale teatrului din cele două țări, 
dezbatere care constituie o continua
re a rodnicului schimb de păreri 
desfășurat recent la Moscova.

(Agerpres)

afara 
nu- 
din

A apărut

CLUJ (Corespondentul „Sclnteil", 
Al. Mureșan). intre 4 șl 6 mai are 
loc la Cluj o Importantă manifesta
re științifică, cu participare interna
țională. Este vorba de cel dc-al doi
lea simpozion pe tema „Utilizarea 
rndioizotopilor in gastroenterologie", 
organizat de către Uniunea Societă
ților de Științe Medicale — Filiala 
Cluj. Comitetul de Stat pentru E- 
nergia Nucleară șl clinica a treia 
medicală a Institutului do medicină 
și farmacie Cluj. După cum ne In
forma prof. dr. docent Octavian Fo- 
dor, membru aj Academiei dc Știin
țe Medicale, rector al Institutului 
de medicină și farmacie și președin
tele comitetului de organizare, pri
mul simpozion pe această temă a a- 
vut loc tot la Cluj, cu doi ani in 
urmă. Datorită reușitei acestei pres
tigioase manifestări, participant au 
hotârit ca și al doilea simpozion să 
aibă loc tot in orașul do la poalele 
Feleacului, la casa de cultură a stu
denților. unde, după cum s-a anun
țat, vor fi prezenți un număr dublu 
de specialiști față de precedentul 
simpozion, din țară și străinătate. 
Din cele 126 comunicări programate, 
60 aparțin unor personalități știin
țifice din Anglia, Austria. Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, R.D.G. și 
R.F.G., U.R.S.S., Danemarca, Olan
da. Ungaria. Israel și Sudan. In pre
ziua începerii manifestărilor s-a 
deschis o expoziție internațională de 
aparatură de medicină nucleară, la 
care participă cu exponate zece fir
me do specialitate, dintre care două 
din țara noastră.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialisto România, Gcor- 
gf> Maoovoficu. a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Turciei, Haluk 
Bayulken, pentru felicitările adre
sate cu ocazia numirii sale In aceas
tă funcție.

★

Ministrul secretar do stat la Ml- 
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții. Mihai Su
dor. s-a întors joi dimineața în Bucu
rești venind din R. P. Chineză, unde 
a întreprins o vizită la invitația lui 
Șa FAng. ministrul agriculturii șl sil
viculturii.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezențl Gheorghe Lazăr, ad
junct al ministrului economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
și funcționari superiori din cadrul 
ministerului.

Au fost de față Cian Hai-fun. am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești. și membri ai ambasadei,

★

Intre 30 aprilie și 3 mai. minis
trul -de interne al Republicii Africa 
Centrală. Jean Paul Mokodopo. a fă
cut o vizită în tara noastră. Cu a- 
ccst prilej, oaspetele a avut con
vorbiri cu ministrul de interne. Emil 
Bobu.

Joi dimineața, ministrul centrafri- 
can a părăsit Bucureștiul. îndrep- 
tind-u-se spre patrie.

★

Delegația Oficiului de planificare 
din Republica Chile, condusă de Ser
gio Aranda Araya, ministru adjunct, 
care a făcut o vizită de documentare 
in țara noastră, la invitația Comite
tului de Stat al Planificării, a pă
răsit joi Capitala.

ERA SOCIALISTA"
nr. 9/1973

Sumaru] se deschide cu artico
lul intitulat „9 Mai. ziua indepen
denței de stat a României, ziua 
victoriei împotriva fascismului", de 
EUGEN BANTEA.

în continuare. La rubrica ..125 
DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN 
1848" sint inserat- articolele : ..O 
revoluție cu profund caracter so
cial". d< ȘTEFAN PASCU ; ..Re
voluția din Moldova — parte inte
grantă a revoluției române", de 
GHEORGHE PLATON și „Spirit 
militant și artă literara in ideolo
gia pașoptistă', de PAUL COR
NEA.

Intr-un amplu grupaj sint pu
blicate Studiile ..Structuri organi
zatorice eficiente in economie", de 
DANA VOINEA : ..Necesități In 
domeniul investițiilor", de MIHAI 
DIAMANDOPOL ; „Interese unita
re și contradicții in realizarea in
vestițiilor", dc RADU MANESCU ; 
„Combaterea poluării mediului În
conjurător", de GEORGE BARA- 
NESCU și ..Despre condiția 
lâ a femeii", de OLIVIA 
TICI.

La rubrica ..DIALECTICA___
VOI TARII SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE". revista publică articolul 
„Inovație și perspectivă in condu
cerea activității economice", de 
BUJOR ALMÂȘAN.

Rubrica „ȘTIINȚA—INVAȚA-
MÎNT" este reprezentată prin ma
terialele : „Dialogul cercetare-pro- 
dueție", de TIBERIU MUREȘAN,

socia- 
CLA-

DEZ-

IANCU CABULEA și IULIU MUN- 
TEANU : „Competența și discernă- 
mintul autorului de curs", de BOG
DAN STUGREN și „O bună pre
gătire Juridică a viitorilor econo
miști". de VALENTIN I. PRISA- 
CARU.

Articolele intitulate „Gherca și 
Maiorescu in micromonografie sau 
tentativa unui examen comparat", 
de Z. ORNEA și „Poziția ideologi
că a istoricului literar", de DUMI
TRU MICU rețin atenția la rubri
ca „CREAȚIA LITERAR-ARTIS- 
TICÂ".

In cadrul rubricii „DIN MIȘCA
REA COMUNISTA SI MUNCITO
REASCA MONDIALA" pot fi citi
te studiile : „Partidul Comunist din 
Spania și lupta pentru pactul li
bertății". de JUAN CALANDA ; 
„Contradicțiile in socialism", dc 
RADE ALEKSICI ; „Etapele fău
ririi bazei tehnico-materiale a so
cialismului in R.P. Bulgaria". de 
TODOR IORDANOV și „Tendințe 
ale capitalismului britanic in anii 
'70". de RON BELLAMY.

Un comentariu purtind titlul 
„Centre de putere și raporturi dc 
forță in lumea capitalului", de AR
MAND OPREA, este inserat la ru
brica „VIAȚA INTERNAȚIONA
LA".

In încheiere, sumarul conține o- 
bișnuitele rubrici „CĂRȚI ȘI SEM
NIFICAȚII" ; „REVISTA REVIS
TELOR și „CUVINTUL CITITO
RILOR".

vremea
Ia între 15 grade la Sulina și Manga
lia șl 28 grade la Gurahonț și Țebea 
Brad.

Timpul probabil pentru zilele dc 5, 
6 ți * mal. In țară : Vreme ușor insta- 

mal ales în vestul șl nordul țâ- 
’ ' locale de 

in cursul
Teri tn țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă in toate regiunile țârii. Ce
rul a fost variabil. Pe alocuri, in Ma
ramureș. n.' rd-vestul Moldovei, partea 
nordică a Podișului Transilvaniei, cen
trul și estul Banatului, masivul- Bu- 
ceci și. izolat, in Oltenia s-au semna
la’ averse slabe de ploaie. Vintul a 
prezentat intensificări locale, in par
tea centrală 
nord-estul 
Transilvaniei

mperatura aerului la ora H

averse slabe de ploaie. Vintul 
" ’ locale, tn i 

a Moldove:, 
sud-estul 

muntoasă, 
osci-

tens'ficâi 
și de sud 

Bărăganului, 
și In zona

b'.lâ. ___  ___
rii. Se vor semnala ploi 
scurtă durată, îndeosebi 
după-amiezilor. însoțite Izolat de des
cărcări electrice și de intensificări de 
vint. Temperatura va scădea ușor. Mi
nimele vor fi cuprinse Intre 5 și 15 gra
de. iar maximele vor oscila intre 15 și 
25, mal ridicate in prima zi. La Bucu
rești : Vreme călduroasă, mai ales in 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil. favorabil ploii de scurtă 
durată în cursul după-amlezii. Vint 
potrivit. Temperatura va marca o 
ușoară scădero către sfîrșitul interva
lului.

(Urmare din pag. I)

și dc necesare sint noile măsuri. 
Le-a vorbit despre paralelismele e- 
xistente intre unele servicii și com
partimente din uzină, care duceau la 
tărăgănarea rezolvării sarcinilor de 
producție, despre acei „navetiști", a 
căror „sarcină de producție" constă 
in plimbarea hirtiilor dintr-un loc in 
altul, despre răspunderea și exigența 
in muncă de care fiecare este dator 
să dea dovadă. Agitatorul a arătat 
oamenilor că fiecare post neproduc
tiv _ d.n compartimentul funcțio- 
năresc-adrninistrativ costă uzina a- 
nual 256 000 lei, nivelul la care a 
ajuns aici productivitatea muncii pe 
salariat.

Avantajul unor asemenea discuții 
a fost dublu : in primul rind. s-a asi
gurat înțelegerea justeții măsurilor 
luate de conducerea partidului și sta
lului, a necesității aplicării lor întoc
mai : totodată, s-au conturat și unele 
modalități practice de acțiune, unele 
soluții concrete. Bunăoară, s-a pus in 
lumină o situație anormală din secție: 
22 de muncitori erau constituiți in 
7 echipe, acestea fiind conduse de 7 
șefi d" echipă. Prin aplicarea propu- 
r.orii de a se forma o singură echipă, 
6 oameni au dobind:t posibilitatea de 
a munci efectiv in producție, iar 
ritmicitatea procesului productiv 4-a 
îmbunătățit simțitor.

Sint extrem de numeroase moda
litățile practice prin care secretarul 
organizației de partid se poate afir
ma ca agitatorul nr. 1 al organizației 
de partid. De pildă, activitatea de a- 
gitator a secretarului organizației de 
partid este chemată să aibă un rol 
important în generalizarea inițiati
velor înaintate. Iată un exemplu : 
la Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului de la Ora
dea reține atenția o inedită formă 
a muncii agitatorice in sprijinul 
realizării chemării lansate de orga
nizația de partid: ..Fiecare inginer, 
economist si tehnician să elaboreze 
un 6tudiu de raționalizare, a cărui 
eficientă să fie cel puțin egală cu 
salariul pe un an". Pentru a popu
lariza pe cei care oferă idei va
loroase in vederea realizării sarci
nilor actuale ale colectivului, p? mă
sură ce aceste idei se materializea
ză in producție, se întocmește un 
„clasament" al gindirii tehnice : or
dinea este stabilită nu numai in 
funcție de numărul propunerilor for-

mulate, ci și de eficiența lor econo
mică.

— Cum s-a născut ideea acestei 
forme concrete de agitație ? — l-am 
Întrebat pe secretarul comitetului de 
partid din combinat.

— Considerindu-mă și eu unul 
dintre agitatorii din combinat, caut 
pentru mine și ceilalți agitatori ar
gumente cit mai convingătoare și 
mai ușor de înțeles in munca de la 
om la om. O cale spre acest dezide
rat. ce favorizează desfășurarea unei 
munci politice vii, dinamice, este și 
acest „clasament".

Am relatat, nu intimplător. aceas
tă secvență din activitatea cotidiană 
a unui secretar de organizație de 
partid. Și in primul rind pentru con-

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu. membru supleant al 
Comitetului Executiv, soci etar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat. caro, la Invitația Par- 
tidplui Socialist Popular din Dane
marca, a făcut o vizită in această 
țară, s-a înapoiat, joi scara, in Ca
pitală.

La sosire, pe aeroportul Otopcni,

delegația a fo<t lntlmpinată do tova
rășii Mihai Gere, membru supleant 
nl Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-Vicr- 
președinte al Consiliului Central d”
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Ion Savu, 
membru al C.C. Al P.C.R., Constantin 
Va.siliu, adjunct, de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

Institutu- 
culturale

reprczen-

Oaspcțil chilieni au avut convor
biri cu Nlcolae Mihai, ministru se
cretar ck> stat, prlm-vlcepreședlnte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
precum și cu reprezentanți ai comi
tetelor executive alo consiliilor 
populare din județele Dolj. GorJ, 
Mehedinți, Constanța și Brăila. Ei au 
vizitat, de asemenea, întreprinderi și 
unități social-culturale.

★

Apropiata sărbătoare a Zilei na
ționale a Israelului — 7 mal — a pri
lejuit joi, in Capitală, o seară cultu
rală organizată sub egida 
lui român pentru relațiile 
cu străinătatea.

Asistența, constituită din
lanțl ai conducerii I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din M.A.E., oameni de 
arfă și cultură, ziariști, un numeros 
public, n vizionat filme documentare, 
producții ale studiourilor israelione.

A fost de față Jochanan Cohen, 
ambasadorul Israelului la București.

★

Cu prilejul aniversării a 125 de 
ani dc la nașterea scriitorului loan 
Slavici, la Baia Mare s-a deschis, 
joi, o expoziție documentară cuprln- 
zind manuscrise și fotocopii ilustrlnd 
momente semnificative din viața și 
activitatea marelui 
vănean.

Expoziția a fost 
Muzeul literaturii 
laborare cu Muzeul județean Mara
mureș și Biblioteca municipală.

★

Ansamblul artistic ,.Doina" al ar
matei a plecat joi seară in R. P. Un
gară. unde va întreprinde un turneu 
in 11 orașe.

cărturar transit-

organizată de 
române. în co-

(Agerpres)
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„Cursa munților*

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației

Partidului Comunist
Partidului Socialist

a
Gata ! După vacanta din iarnă și 

pregătirile din primăvară. după 
turneul franco-spantol și amicalele 
cu selecționatele Israelului și 
U.R.S.S., după ce antrenorii Valen
tin Stănescu și Robert Cosmoc au 
încercat citeva formule și mai 
mulți viitori probabili sau even
tuali posibili. după ce doctorul 
Dumitru Tomescu s-a liniștit, in 
sfirșit, de atitea dureri de cap cile 
i-au dat și ire-au dat năbădăioasele 
accidentări — iată, a venit sorocul 
plecării spre meciul care (de ce 
să n-o spunem ?) poate însemna 
relansarea sau, dimpotrivă, sto
parea noastră in cursa pentru ca
lificarea la Weltmeisterschaff '74.

Cei unsprezece tricolori chemați 
să reverbereze duminică la Tirana 
ecoul soccerului nostru, aflat de 
cițiva ani in atenția lumii fotba
listice. se cunosc deja, și numai 
cine știe*re neașteptate necazuri de 
moment ii mai pot schimba. Ei se 
numesc, așa cum știm cu toții, Ră- 
ducanu, Sătmăreanu, Antonescu, 
Dinu. Deleanu. Dumitru. Nuniceil- 
ler, Troi, Dumitrache, lordănescu și 
Marcu. Ei s-ar mai putea numi (de 
va fi nevoie, căci sint gata de joc)

Haidu, Tănăsescu, Sameș, Anca, 
Țarălungă sau Mureșan. Toți 
17 (care ieri după-aniiază au 
primit la Snagov, intr-o ultimă re
petiție. replica juventiștilor dina- 
moviști — scor mare, prin pofta 
de șut a lui lordănescu) se află, la 
ora cind citiți aceste rlnduri, in 
drum spre... meciul de duminică. 
Mai puțin, cum observați. Beldea- 
nu — reținut acasă de ghinionul 
unei infecții dentare.

Să-i însoțim cu dragoste și urări 
de succes, de mult succes. să-i 
îndemnăm încă o dată (dacă mai este 
nevoie) ca la Tirana, in compania 
ambițioșilor fotbaliști albanezi, să 
întreacă așteptările noastre și să se 
întreacă pe ei înșiși, sa lupte cu 
încredere, calm și ambiție pentru 
spectacol, pentru rezultat, pentru 
culorile, pe care le reprezintă. Să 
nu uite că au, intr-adevăr, prima 
șansă, dar să nu uite nici că vic
toria nu va fi posibilă decit dacă 
vor munci in această partidă cit in 
alte trei la un loc. Convinși că așa 
se va intimpla, acum nu mai avem 
a le zice decit că n-ar fi rău să 
fie bine...

G. MITROI

In cîte v a r î n d u r i
• POLO PE APĂ. Echipa Ungariei 

a ciștigat turneul internațional de la 
Pescara. In ultimul joc, sportivii ma
ghiari au învins cu 5—1 selecționata 
Olandei. Selecționatele Iugoslaviei și 
Italici au terminat la egalitate : 
(7—7).Iată clasamentul final : 1. —Un
garia 10 puncte ; 2. — Italia 7 punc
te ; 3. — România 6 puncte ; 4. — 
Iugoslavia 5 puncte ; 5. — Olanda 1 
punct ; 6. — R.F. Germania 1 punct.

o TENIS. Pentru sferturile de fi
nală ale competiției feminine de 
tenis ..Cupa federației internaționale", 
care se desfășoară la Bad Homburg

loc recomandabil să le aminăm pină 
cind, intr-o adunare de partid sau 
ședință sindicală, vor fi puse in dis
cuție și lămurite. De aceea, am 
propus și realizat emisiunea „între
bări și răspunsuri" : in auzul între
gului colectiv, muncitori, maiștri, alți 
salariați pun diverse intrebări, fac 
observații critice sau propuneri le
gate de producție, de organizarea 
muncii, aprovizionare, ritmicitate, re
ducerea consumurilor de materiale și 
materii prime, soluționarea unor ino
vații.

După cum am aflat, răspunsurile 
la intrebări sint date deseori de se
cretarul comitetului de partid. In 
fața microfonului — avind deci un 
larg auditoriu — el se adresează oa-

„AGITATORUL NR. 1
cepția pe care o subînțelege : el nu 
se iimitează să ceară agitatorilor să 
desfășoare o activitate concretă, sus
ținută. ci este primul care caută și 
găsește modalități practice pentru a 
asigura eficiența muncii politice.

Desigur, participarea secretarului 
de partid la munca de agitație tre
buie să se facă simțită nu numai cu 
prilejul lansării unor inițiative sau a 
unor acțiuni de mare amploare. In- 
truclt locul său de muncă este in 
mijlocul oamenilor, al celor ce trans
pun in viață hotăririle partidului, 
prin modul de a le vorbi, explica și 
clarifica problemele ce se ivesc se
cretarul organizației de partid tre
buie să reprezinte un exemplu, să fie 
un etalon — am putea spune — pen
tru ceilalți agitatori.

Să cităm insă, in aceeași ordine de 
idei, și un alt fapt. Cu citva timp 
in urmă, in programul stației de ra
dioamplificare a uzinei „Unlo" din 
Satu-Mare a fost inclusă o emisiune 
de „întrebări și răspunsuri". De la 
început, ea a fost primită cu deose
bit interes, bucurindu-se de o largă 
audiență.

— Multe probleme apar de la o zi 
la alta, cerindu-și o soluție urgen
tă — ne spunea, pe atunci, secretarul 
comitetului de partid din uzină. Ori
ce tergiversare poate pricinui pa
gube, așa că, ne-am zis, nu este de-

li

menilor, căutind să-i convingă des
pre însemnătatea și necesitatea de
vansării termenelor unor comenzi, 
reducerea consumului de metal, im
portanța întronării unei severe disci
pline, a ordinii ; totodată, critică se
ver pe cei care manifestă lipsă de 
răspundere in Îndeplinirea sarcinilor.

Tn contrast cu asemenea căutări 
consacrate găsirii celor mai adecvate 
forme de explicare a însemnătății 
unor sarcini ce se ivesc intr-un mo
ment sau altul, unii secretari con
sideră că pentru ca totul să „meargă 
bine" e de ajuns sâ convoace pe „agi
tatorii de pe listă", să le dea sarcini, 
să-i instruiască, fără ca el să parti
cipe personal, in fruntea lor, la mun
ca de agitație, adică sfr „apese" — 
aidoma unor dispeceri — pe diferite 
„pirghii" și „butoane" ale muncii po
litice. Și nu intimplător acolo 
unde sp încetățenesc asemenea prac
tici se Infiltrează și spiritul birocra
tic : uncie cadre in loc să-și desfă
șoare activitatea in mijlocul oameni
lor. se dezlipesc greu de birouri, 
ajung să fie vâzuți de tovarășii lor 
de muncă doar cu prilejul diferitelor 
ședințe, adunări sau consfătuiri. Iar 
necunoașterea exactă a pulsului vie
ții unui colectiv favorizează automul- 
țumirea, rutina și formalismul — 
străine normelor comuniste de mun-

(R.F.G.), s-au calificat : Australia, 
Anglia, S.U.A., România, R.F. Ger
mania. Olanda. Indonezia, Republica 
Sud-Africană. După cum s-a anunțat, 
echipa României a eliminat in opti
mile de finală cu 2—1 formația Sue
diei. In sferturi, sportivele noastre 
intilnesc formația Angliei (2—0 cu 
Mexicul).

• FOTBAL. Disputat la Amster
dam, in prezenta a 25 000 de specta
tori, meciul amical de fotbal dintre 
selecționatele Olandei și Spaniei s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 (2—1) in 
favoarea jucătorilor olandezi.

că și viață, pe care le promovează 
consecvent partidul nostru.

într-o bună zi am vizitat Uzina 
de vagoane din Drobeta Turnu- 
Severin ; aici era larg popu
larizată, prin afișe și panouri, ar
ticole la gazeta de perete, inițiati
va de a lucra o zi pe lună cu elec
trozi economisiți. Secretarul comite
tului de partid și locțiitorul acestuia 
ar fi putut avea motive de mulțumi
re -pentru publicitatea făcută iniția
tivei dacă in drumul nostru prin ate
lierele de sudură n-am fi găsit ca
pete lungi de electrozi nefolosiți, e- 
lectrozi noi aruncați vraiște pină și 
in curte. Risipă, in înțelesul deplin 
al cuvintului. Interlocutorii noștri au 
reținut faptul in sine — și cam atit. 
Nici urmă de intenție ca fără ami- 
nare, atunci, pe loc. in fața faptelor 
evidente, să discute cu cei vinovati. 
să le arate consecințele neglijenței, 
să dezbată situația intilnitâ pentru a 
crea o puternică opinie de masă, po
trivnică unor asemenea stări de lu
cruri. „îi vom pune la treabă pe 
agitatorii de acolo", ne-au asigurat 
ei. Și-atit...

Viața, sarcinile de zi cu zi Impun 
participarea efectivă, permanentă la 
munca politică, la explicarea operati
vă a unor botăriri de partid sau legi 
ale statului, prin convorbiri de la om 
la om, a tuturor comuniștilor. Fieca
re membru de partid, prin semnarea 
cererii dc primire in partid, prin pri
mirea carnetului roșu de comunist, 
s-a angajat să devină un militant 
activ, să-și consacre toată ener
gia înfăptuirii politicii partidului, 
mobilizării întregului colectiv dc oa
meni âi muncii, cu alte cuvinte să 
acționeze permanent ca un agitator. 
Cu atit mai mult trebuie să se do
vedească oameni politici de acțiune 
cei care au principala răspundere a 
activității unei organizații — secre
tarul acesteia, membrii comitetului, 
ai birourilor.

In munca sa de zi cu zi. agitatoru
lui i se cer pasiune, putere de con
vingere. cunoștințe din care decurg 
argumente solide, un ascuțit simț al 
observației, spirit întreprinzător. Sâ 
adăugăm la toate aceste calități fap
tul că, in plus, secretarul organizației 
de partid se bucură de o recunoscută 
autoritate in colectiv, că el este pri
mul purtător de cuvînt al organiza
ției și al sarcinilor pe care ea le sta
bilește și vom avea mai bine contu
rată imaginea responsabilității lui ca 
„vioara intii" In rindul agitatorilor.

Din Sinaia către Brașov, șoseaua 
urcă mai intii lin, pină la Predeal, 
apoi coboară „vijelios" și in ser- 
nentinc, către Timiș. Spre Brașov și 
mai departe, la Chichiș. se menține 
la același nivel. Pe acești 60 de kilo
metri, cicliștii participant la „Cursa 
munților" — al cărei start s-a dat 
ieri după-amiază din centrul „Perlei 
Carpaților" — au rulat in mare yi- 
teză, avantajați fiind. firește, cei 
mai abili și mai curajoși la „tăierea" 
virajelor. Deși in această primă 
parte a etapei s-au înregistrat ade
vărate recorduri de viteză (ne-a 
spus, intro convorbire telefonica, 
directorul cursei, Horia Bugeanu), 
plutonul — înșirat in monom, pină 
aproape d? Brașov — s-a regrupat 
in apropierea punctului de Întoar
cere. la Chichiș. în a doua sa 
parte (revenirea. la Sinaia, pe ace
lași traseu), întrecerea devine mai 
interesantă, punînd cu totul alte pro
bleme alergătorilor ; avantajați sint 
acum grimperii, cei pentru care ur
cușul pe bicicletă este mai lesnicios 
decit mersul pe teren plat.. O evada
re in grup restrins se produce in 
apropiere de Timiș. Fugarii iși păs
trează un anume avans care, insă, 
către linia de sosire, pe dificilul urcuș 
spre Furnica, devine practic infim.

Victoria de etapă este decisă la 
sprintul final. Primul trece ceho
slovacul Kubias Ludek, urmat, in or
dine. de Wolfgang Miersch (Dynamo 
Berlin). Evgheni Smetanin (Dinamo 
Moscova). VasLle Teodor (Dinamo 
București) care, împreună cu alți 
șase alergători, sint cronometrați in 
același timp : 3 ore. 15 min.. 23 sec. 
pe 130 km. Ludek (cu 5 puncte). 
Teodor (3 p) și Smetanin (2 p) se 
află pe primele locuri in clasamen
tul cățărătorilor. Etapa de astăzi 
măsoară 85 km (Sinaia—Bănești—Si
naia).

1. D<

Actualitatea
automobilistică

• Succes românesc in raliul 
,.Porțile de Fler”

Ca și anul trecut, ediția ’73 a ra
liului „Porțile de Fier" â prilejuit 
automobiliștilor noștri un frumos 
succes internațional. Competiția, des
fășurată pe un traseu de peste 1 000 
km, a reunit la start 48 de echipaje 

iugoslave, 22 românești). Ing. 
Alexandrescu, secretarul 

C.S.N.A. din cadrul Automobil Clu
bului Român, ne relata ieri că, in 
ciuda distanței și a rigorilor deose
bite impuse de regulamentul întrece
rii. automobiliștii români au reușit 
să ocupe primele două locuri in cla
samentul general (prin echipajul 
Eugen Ionescu Cristea, Petre Ve- 
zeanu și cel al fraților Dorin și Cor
nel Motoc — pc Renault 12 Gordini), 
precum și alte locuri fruntașe (cu 
automobile „Dacia") în clasamentele 
pe clase. Dintre echipajele iugoslave 
s-a distins Zivanovic — Tomic (pe 
Zastava 101), locul III in clasamen
tul general. Itinerarul raliului : Bel
grad — Avala — Krakuevaț — Bor— 
Kladovo — Drobeta Turnu-Severin 
— Tg. Jiu—Petroșani — orașul Dr. P. 
Groza — Ineu — Timișoara. In fina
lul competiției a avut loo un mare 
ooncnrs de viteză pe circuit.

Raliul „Porțile de Fier" a inaugu
rat, dc fapt, și campionatul național 
de raliuri. Pe traseul românesc, in 
afara celor ce luaseră startul din 
Belgrad, s-au aliniat alte 9 echi
paje. A doua etapă a campionatului 
de raliuri este programată simbătâ și 
duminică. Este vorba de „Raliul la
șului".

La invitația ________ __
Popular din Danemarca, o delegație 
a Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Miron Constanti
nescu, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită in Danemar
ca, in perioada 26 aprilie—3 mai 
1973. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Teodor Cornan, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-sccretar al Co
mitetului județean Tulcea al P.C.R.. 
și Alexandru Szabo, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Membrii delegației au vizitat 
biective industriale, agricole, 
ciale, de cercetare științifică și cul
tural-is tori ce din Copenhaga, Aal
borg, Ha.nstholm șl Odense și au 
avut intilniri și contacte cu condu
cători ai organizațiilor locale ale 
P.S.P.D., cu reprezentanți ai sindica
telor, cu oameni ai muncii din cen
trele vizitate.

Delegația P.C.R. a avut convorbiri 
cu Sigurd Omann, președintele 
P.S.P. din Danemarca, Morten Lan
ge, Gert Petersen, Anders Urhskov, 
membri ai Comitetului Executiv’ al 
P.S.P.D., Kurt Brauer. Henning Phi- 
lipsen și Jens Maigaard, deputați.

Cu acest prilej, intr-o ambianță 
cordială și de înțelegere mutuală, 
reprezentanții celor două partide 
s-au informat reciproc asupra acti
vității actuale desfășurate de Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Popular din Danemarca, 
au făcut un schimb de păreri asu
pra stadiului și perspectivelor de 
dezvoltare a legăturilor amicale din
tre cele două partide și țâri. Tot
odată. au fost discutate probleme ale 
situației internaționale actuale, în
deosebi aspecte ale securității și 
cooperării pe continentul european, 
precum și probleme ale mișcării 
muncitorești.

In cadrul convorbirilor, o atenție 
deosebită a fost acordată dezvoltării 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Popu
lar din Danemarca. In context au 
fost confirmate pozițiile și aprecie
rile de principiu cuprinse in comu
nicatul comun publicat in ianuarie 
1972, in urma vizitei in România a 
delegației P.S.P.D., condusă de to
varășul Sigurd Omann, președintele 
P.S.P.D., și a discuțiilor avute cu 
delegația P.C.R., condusă de secre
tarul general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Relevind satisfacția profundă pen
tru evoluția bunelor relații dc cola
borare reciprocă, reprezentanții celor 
două partide au convenit să dezvolte 
și să diversifice aceste legături prin 
intensificarea dialogului, a contacte
lor. a schimbului de păreri in pro
bleme de interes comun pentru cele 
două partide.

Ambele partide apreciază pozitiv 
cursul ascendent al raporturilor ro- 
mâno-daneze și iși reafirmă hotărî- 
rea de a stimula și in viitor dezvol
tarea relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice, culturale și turis
tice dintre cele două țări, corespun
zător intereselor popoarelor româh 
și danez, întăririi păcii, securității și 
colaborării internaționale.

în cursul schimbului de păreri 
privind problemele internaționale 
actuale s-a reliefat activizarea poli
tică a maselor largi populare, care 
se manifestă tot mai energic in 
sprijinul rezolvării pozitive a marilor 
probleme ale lumii contemporane, 
se opun cu hotărire oricărei oolitici 
a cercurilor imperialiste de domina
ție. de dictat, de presiuni economice 
sau militare, de agresiune sau in
tervenție in treburile interne și se 
pronunță pentru instaurarea unor ra
porturi interstatale pe baze noi, 
pentru reglementarea politică a pro
blemelor litigioase dintre state, pen
tru orientarea cursului vieții interna
ționale pe calea destinderii, colabo
rării șl păcii.

S-a subliniat importanța deosebită 
pe care o are respectarea dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de a-șl 
alege liber calea dezvoltării și regi
mul social.

Procedind la un schimb de păreri 
asupra situației politice actuale din 
Europa, reprezentanții celor două 
partide au salutat progresele rea
lizate ~ -----
ri tații 
nent. _________ __ r_____ _
preliminare au fost pe larg dez
bătute la consultările multilaterale 
de la Helsinki, reprezentanții P.C.R. 
și P.S.P.D. au subliniat necesitatea 
ca. in scopul finalizării acestor con
sultări, să se acționeze pentru În
ceperea conferinței de securitate și 
cooperare in Europa in perioada 
imediat următoare, cit mai repede 
pasibil. După părerea celor ' două 
partide, oonferința trebuie să ducă 
la afirmarea principiilor care să stea 
la baza unor relații noi intre toate 
statele continentului — egalitate in 
drepturi, independența și suverani
tatea națională, neamestecul in tre
burile Interne și avantajul reciproc, 
nerecurgerea la forță si la amenin
țarea cu utilizarea forței4 — la ga
rantarea securității fiecărei națiuni 
europene, la rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea negocie
rilor. Totodată, s-a subliniat că vii
toarea conferință trebuie să deschi
dă calea unei dezvoltări largi, fără

o-
60-

pe calea destinderii, secu- 
și colaborării 

Considerlnd că
pe conți- 
problemeXe

fel de îngrădiri »i ■ discrimi-nici un____ _ _____ _
nări, a colaborării economice și teh- 
nico-atilnțiflce Intre toate statele, 
indiferent de orinduirea socială, pro
movării largi a schimburilor cui tu- 
rad-arti&tlce ca mijloc de adlncire a 
cunoașterii reciproce, de lichidarea 
neîncrederii și de apropiere Intre na
țiuni.

După opinia celor două partide, 
conferința va trebui să-si propună 
crearea unui organism permanent 
care să asigure cadrul pentru con
tinuarea consultărilor și schimburi
lor de vederi, să pregătească vii
toarele conferința și reuniuni euro
pene. cu participarea pe picior de 
egalitate a tuturor statelor intere
sate.

Ambele partide au relevat faptul 
că in prezent popoarele lumii sint 
preocupate mai mult ca o rid nd de 
soluționarea problemelor dezarmă
rii și. in primul rind. ale dezarmă
rii nucleare. Totodată, s-a subliniat 
necesitatea ca toate popoarele, toa
te statele să participe activ la dez
baterea oricărei probleme privind 
dezangajarea militară, la găsirea u- 
nor soluții eficiente, care sâ ofere 
omenirii posibilitatea de a năși In 
mod real pe calea dezarmării ge
nerale. de a se consacra construcției 
pașnice, lichidării formelor de sub
dezvoltare economică șl socială, ri
dicării nivelului de viață, extinderii 
pe o scară largă a colaborării reciproc 
avantajoase. S-a subliniat, de comun 
acord, efectul pozitiv pe care l-ar 
avea adoptarea chiar și a unor mă
suri parțiale, cum ar fi crearea de 
zone denuclearizate. lichidarea baze
lor militare de pe teritorii străine și 
retragerea forțelor militare în limi
tele frontierelor naționale, dizolvarea 
simultană a blocurilor militare. O 
importanță deosebita ar avea, fn 
concepția celor două partide, crearea 
unui climat de înțelegere și conlu
crare pașnică intre statele care fac 
parte din zona Balcanilor, din alte 
zone ale Europei, transformarea aces
tora in zone ale prieteniei și păcii, 
lipsite de arme nucleare.

Ambele partide au subliniat impor
tanța pe care o are participarea ac
tivă a tuturor țărilor — mici, mijlo
cii sau mari — la soluționarea pro
blemelor majore ale contemporanei
tății, în interesul tuturor națiunilor, 
al cauzei păcii și progresului..

P.C.R. și P.S.P.D. și-au reafirmat 
sprijinul și simpatia față de efortu
rile tinerelor state independente 
pentru dezvoltarea economică și so
cială de sine stătătoare ; ele sprijină 
mișcările de eliberare națională, po
poarele care luptă Împotriva colo
nialismului, neocolonlalismului și 
imperialismului, a discriminării ra
siale.

Cele două partide și-au exprimat 
satisfacția pentru încheierea acordu
rilor privind restabilirea păcii in 
Vietnam și Laos, apreciind că aces
tea vor deschide perspectiva unei 
păci in întreaga Indochină, astfel in
cit popoarele din această zonă să-și 
poată reglementa problemele proprii 
corespunzător voinței și aspirațiilor 
lor, fără nici un amestec din afară.

Ambele partide au subliniat nece
sitatea imperioasă de a continua să 
depună eforturi in vederea manifes
tării solidarității, internaționale cu 
popoarele din Indochina:

Cele două partide iși exprimă sa
tisfacția față de declarația țărilor 
nordice de a stabili relații diploma
tice cu Republica Populară Demo
crată Coreeană și apreciază pozitiv 
inițiativele acesteia privind «unifi
carea pașnică a Coreei, fără nici un 
amestec străin.

Cu privire la situația din Orientul 
Apropiat, ambele partide s-au pro
nunțat pentru o soluționare politică 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din noiembrie 
1967.

Reprezentanții celor două partide 
au relevat necesitatea întăririi rolu
lui și eficacității O.N.U. ca instru
ment pentru menținerea păcii și 
securității internaționale, pentru 
impulsionarea progresului economic 
și social al tuturor popoarelor și so
luționarea diferendelor dintre state 
prin mijloace pașnice.

In cursul schimbului de vederi s-a 
reconfirmat și subliniat ideea că în
tărirea continuă a unității de acțiune 
a celor mai largi forțe sociale pro
gresiste și, în primul rind. a clasei 
muncitoare reclamă in prezent dez
voltarea dialogului, contacteior șl co; 
laborării intre partidele mișcării 
muncitorești, intre toate forțele de 
stingă, atit pe plan național, cit și 
internațional, pe deasupra deosebiri
lor ideologice și politice dintre ele, 
in lupta pentru triumful idealurilor 
libertății și independenței naționale, 
pentru interesele fundamentale ale 
oamenilor muncii, pentru cauza păcii, 
democrației și progresului social.

Vizita delegației P.C.R. in Dane
marca, intîlnirile și convorbirile 
avute cu acest prilej au contribuit la 
aprofundarea cunoașterii reciproce, 
la explorarea de noi posibilități pen
tru extinderea In continuare a rapor
turilor bilaterale, in Interesul celor 
două partide și țări, in interesul 
luptei frontului antiimperialist mon
dial, al înțelegerii intre popoare fi 
păcii in lume.
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MODERN — 9; 12,30; 16;

cinema
• Ciprlan Porumbescu : PATRIA
— 10; 13; 17; 20,30.
a Veronica ; CENTRAL — 9;
11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.13, BU- 
ZEȘTI — 16; 18: 20, FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 21.
• Acea pisicâ -blestemată : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21. BUCUREȘTI — 8.30; 11; 
13.30: 16: 18,30: 21.
A Fată bâtrinâ : CAPITOL — 
9.30; 11.45; 14; 16,15: 10.30; 20.4S.
A Grăbiți apusul soarelui : SALA 
PALATULUI — 17 (seria de bilete
— 4584) ; 20,30 (seria de bilete — 
4548), FEROVIAR — 9; 12.30; 16; 
19.30, MELODIA

19.30,
19.30.
• Tccum»eh ; LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. VOLGA 
— 8.45; 11; 13,15; 15,45; 18.13; 20,30, 
TOMIS — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21.

?, Misterul din insula Balfe :
CALA — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 

18,45; 21.
A Program de desene animate 
pentru copil: DOINA —9.30; 17,15.
• Adio, Petersburg .’ : DOINA — 
10.45; 13; 15.16; 18.30; 20.30.
• Ce se lntlmpIS, I doctore ? : 
FESTIVAL — 9; 11: 13: 15; 17: 
19; 21. GRADINA FESTIVAL — 
20. EXCELSIOR — 9: 11.15: 13,30; 
16: 18,15: 20,30, FAVORIT — 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Love story : COTROCENI — 
14; 16,30.
• Andrei Rubliov : COTROCENI

• Trăind tn libertate : TIMPURI 
. NOI — 9—18 in continuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,15.
• Oscar — 10: 12; 14. Furia —
16,30, Două lozuri — 18,30, Tania 
— 20,30 : CINEMATECA (sala
Union).
• Cu miinlle curate : FLOREAS-
CA — 15,30; 18; 20,30.
• Explozia : RAHOVA — 15,
16: 20.15.
• Țara sălbatică : GRIVITA —
11,15; 13,30; 1«; 18,15; 20.30, AURO
RA — 9: 11,15: 13.30: 15.45; 18;
20,15, ARTA — 13.20: 18; 20.30.
• Structura cristalului : DRUMUL 
SĂRII — 16: 18; 20.
• Nici un moment de plictiseală :
GLORIA — 8.30: 11; 13.30: 16:
18.30; 20,45, MIORIȚA — 
13,30: 15,45; 18: 20,30.
• Bariera : UNIREA — 15,30;

minist.ru


Reuniunea multilaterală NOI INCIDENTE
de la Helsinki ÎN CAPITALA

Convorbiri privind relațiile

Grupul de lucru a adoptat un document, printre oi cărui autori 
»e numârâ și România, cu privire la organizarea conferinței 

pentru securitate și cooperare în Europa
HELSINKI 3 — Trimisul nostru special. Dumitru Ținu, transmite : 

In ședința sa de joi. grupul de lucru al reuniunii multilaterale de la 
Helsinki a rxaminat un proiect de document — prezentat de delega
țiile Franței. Iugoslaviei. Poloniei. Spaniei șl României —_cu pr'vire 

la organizarea conferinței pentru

LIBANULUI

securitate si cooperare în Europa,

comerciale bilaterale

Frin consens, grupul de lucru a 
decjs c* acest document să fie luat 
ca bazâ a formulării finale a reco
mandărilor privind problemele le- 
rate de orcanizarcn conferinței. Do
cumentul preconizează, in principal, 
desfășurarea conferinței in trei faze: 
prima — la nivelul miniștrilor de 
externe, a doua — la nivelul comi
siilor de lucru, iar a treia — la un 
nivel care urmează a fi stabilit ul
terior. In timpul conferinței. Se pre
vede. de asemenea, constituirea unui 
comitet de coordonare, in timpul ce
lei de-a doua faze a conferinței, care

să fie format din reprezentanți ai 
statelor participante și care să urmă
rească buna desfășurare a lucrărilor 
In cadrul comisiilor.

în aceeași zi. grupul de lucru a 
continuat dezbaterile asupra proble
melor capitolului 3 al ordinii de zi 
a viitoarei conferințe europene — 
cooperarea culturală și relațiile u- 
mane.

Paralel, experții financiari au avut 
o nouă întilnire consacrată examină
rii propunerilor privind repartizarea 
cheltuielilor legate de desfășurarea 
conferinței.

Continuă ofensiva patrioțiior 
cambodgieni asupra Pnom Penhului
PNOM PENH 3 (Agerpres). — în 

cursul nopții de miercuri spre joi, 
detașamente ale forțelor patriotice 
cambodgiene au lansat noi atacuri 
în apropierea Pnom Penhului. con ti- 
nuind ofensiva desfășurată. In ulti
mele săptămâni. în preajma capitalei 
khmere. în cursul acestor acțiuni, au 
fost atacate pozițiile trupelor lonno- 
liste din zona localității Siem Reap, 
aflată la 20 kilometri de Pnom Pcnh. 
și cele de la Preah Prasap. așezare 
de pe malul estic al Mekongului, ale 
cărui ape o despart de capitală.

Lupte intense au continuat să se 
desfășoare, miercuri și joi, în zona 
capitalei provinciale Takeo,

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Reprezentanții in Senat ai Partidului 
democrat din S.U.A. au luat in dez
batere participarea S.U.A. la războiul 
din Cambodgia 
Iuție prin care

și au adoptat o rezo- 
au cerut să se pună

capăt oricărei activități militare a- 
nfericane in această țară.

Deși documentul amintit nu Are 
putere do constrângere asupra Ad
ministrației. adoptarea sa reflectă o- 
poziția crcscindă a Senatului față de 
acțiunile militare americane împo
triva poporului khmer șl constituie 
preludiul unei probabile aprobări, in 
cursul acestei luni, a unei legislații 
referitoare la suspendarea fondurilor 
pentru sprijinirea activităților mili
tare ale S.U.A. In Cambodgia.

In cadrul întrunirii, liderul majori
tății democrate, senatorul Mike Mans
field. a declarat : „Trebuie să căutăm 
să împiedicăm un angajament mili
tar suplimentar in Cambodgia și să 
punem capăt actualei implicări, men
ținută cu prețul a sute do milioane 
de dolari și cu riscul înregistrării de 
noi pierderi de vieți umane și al 
creșterii numărului de prizonieri de 
război" — relatează agenția Reuter.

PARIS

Consultările reprezentanților 
celor două părți sud-vietnameze

PARIS 3 (Agerpres). — In su
burbia pariziană Saint Cloud a avut 
loc. joi. oea de-a 9-a ședință din 
cadrul consultărilor reprezentanților 
celor două părți sud-vietnameze. 
Reprezentantul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Nguyen Van

★

Hicu. a cerut din nou reprezentantu
lui administrației saigoneze să dea 
un răspuns la propunerea în șase 
puncte avansată de G.R.P. ca bază 
pentru discutarea și reglementarea 
situației actuale din Vietnamul de 
sud. *

★

BEIRUT 3 (Agerpres). — Deși 
miercuri scara, in urma convorbiri
lor pe care premierul Libanului, 
Amin Hafez, și alțl membri ai gu
vernului le-au avut cu Yasser Ara
fat, președintei»' Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, s-a ajuns la un acord de 
încetare a focului, la Beirut au con
tinuat joi ciocnirile dintre forțele 
armate libaneze și unităti ale rezis
tenței palest inone. Incidentele vio
lente semnalate in apropier» i tabe
rei palcstineno de la Dbayeh, situa
tă la ieșirea din capitală, și in cursul 
cărora armata libaneză a utilizat 
tunuri și blindate, s-au extins trep
tat. cunrinzind taberele de la Sabra 
și Chatila, de lingă Beirut, șl, ulte
rior, întreg sectorul sud-vcstic al ca
pitalei.

Un comunicat oficial al armatei 
libaneze, difuzat de postul de radio 
Beirut, acuză fedainii că ..au atacat 
poziții deținute de forțele armate, 
aeroportul internațional din capitală, 
precum și o serie de sectoare dens 
populate, inclusiv unele spitale. In 
aceste condiții, arată comunicatul, 
autoritățile militare au fost silite să 
intervină pentru a asigura securita
tea cetățenilor. Aviația libaneză a 
fost, de asemenea, obligată să inter
vină", bombardind taberele palesti- 
nene ,.Sabra" și „Bourj-Brajneh" si
tuate in imediata apropiere a aero
portului internațional.

Potrivit surselor oficiale libaneze, 
joi la ora 13,00 (ora locală), bilanțul 
pierderilor indica 17 militari uciși 
și 58 răniți.

Tot în cursul zilei de joi, cabi
netul libanez s-a reunit, sub condu
cerea președintelui țării, Suleiman 
Frangieh. Președintele și-a exprimat 
regretul profund pentru pierderile de 
vieți omenești înregistrate in luotele 
de stradă. Referindu-se la relațiile 
dintre autorități și rezistenta pales- 
tineană, șeful statului libanez a ară
tat. potrivit agenției U.P.I.. că pa- 
lestincnii care doresc să trăiască in 
Liban și să coopereze cu guvernul 
sint bineveniți. Libanul respinge 
insă ideea unei armate de ocupație, 
a spus Suleiman Frangieh.

„Aceste evenimente regretabile nu 
servesc nici interesele Libanului, nici 
ale palestinenilor și nici ale arabi
lor", se spune într-un comunicat al 
guvernului de la Beirut. Potrivit sur
selor oficiale1 libaneze, au loc în con
tinuare contacte cu liderii rezisten
ței palestinone pentru restabilirea 
calmului. In acest sens, agenția 
M.E.N. relatează că a fost constituită 
o comisie mixtă libano-palestineană.

Irakul, Algeria și Kuweitul și-au 
oferit bunele oficii pentru soluționa
rea divergențelor dintre cele două 
părți.

„NODON SINMUN

româiio-americane
WASHINGTON 3 

dență do la C. Alexa ndroale). 
continuarea vizitei oficiale pe 
o întreprinde in Statele Unite 
Americii, Emil Drăg&nescu, ’ . 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor al Republicii Socialisto 
România, a vizitat, însoțit de mi
nistrul transporturilor al Statelor 
Unite, Claude Brinegar, metroul din 
Washington, aflat in construcție.

In dimineața aceleiași zile. “ 
Drăgăncscu, 
României în

(Corcspon- 
•. In 

care 
ale 

vlce-

Emil 
însoțit de ambasadorul 
Statele Unite, Corneliu

Bogdan, a avut o întrevedere cu 
Lawrence Fox, adjunct al asistentu
lui pentru politica comercială 
ternă al ministrului comerțului 
S.U.A., in cadrul căreia au 
abordate probleme ale relațiilor co
merciale bilaterale româno-ameri- 
cane și s-au evidențiat posibilități
le reale existențe pentru lărgirea 
volumului actual al schimburilor 
multilaterale dintre cele două țări.

In timpul vizitei făcute la sediul 
Congresului Statelor Unite a avut 
o întrevedere cu liderul minorității 
republicane din Senat, Hugh Scott.

ex
al 

fost

• •tfa prietenie a unei delegații
a M Â. H in

KINSHASA 3 (Agerpres). — Răs- 
punzind invitației Consiliului Legis
lativ Național (Parlamentul) al Re
publicii Zair, o delegație a Marii A- 
dunări Naționale, condusă do Corne
liu Mănescu. vicepreședinte al Fron
tului Unității Socialiste, președintele 
grupului român al Uniunii Inter
parlamentare. a sosit la Kinshasa 
pentru o vizită de prietenie. Din de
legație fac parte deputății prof. univ. 
Tudor Drăganu. președintele Comi
siei de validare a Marii Adunări Na
ționale, prof. ing. Tudor 
președintele Comitetului ______
pentru Apărarea Păcii, membru al 
Comisiei pentru politică externă a 
M.A.N., și Mircea Angelescu, mem
bru al Comisiei pentru învățămint, 
știință și cultură a M.A.N.

Ionescu, 
Național

I<a sosire, la Kinshasa, delegația 
a fost intimpinată de Thsekedi Wa 
Mulumba. vicepreședintele Consiliu
lui Legislativ National, precum și de 
deputați din conducerea parlamentu
lui. /Au fost de față Alexandru Tu- 
jon. ambasadorul României în Repu
blica Zair, și membri ai amba
sadei.

în onoarea delegației Marii Adu
nări Naționale, vicepreședintele Con
siliului Legislativ Național. Thsekedi 
Wa Mulumba a oferit un dineu.

Membrii delegației parlamentare 
române au fost oaspeții Academiei 
de arte frumoase din Kinshasa, au 
vizitat importante obiective economi
ce și social-culturale din capitală și 
din Lumumbashi, însemnat centru 
Industrial și cultural din Zair.

Declarația comuna
americano - vest-germană

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
După încheierea celor două zile de 
întrevederi dintre președintele Ri
chard Nixon și cancelarul Willy 
Brandt, a fost dată publicității o de
clarație comună in care se arată că 
..Republica Federală Germania este 
dispusă ca, împreună cu ceilalți 
membri ai Comunității economice 
vest-europene și cu instituțiile aces
teia. să participe la o dezbatere des
chisă și completă asupra naturii u- 
nei asocieri echilibrate intre Europa 
occidentală și Statele Unite".

APARIȚIA ÎN ITALIA

A CELUI DE-AL TREILEA VOLUM

„NICOLAE CEAUȘESCU:
Scrieri alese"

Scritti scelti
1972

Edizioni del Calendario

VIETNAMUL DE SUD 3 (Ager
pres). — Agenția ..Eliberarea" infor
mează că reprezentantul G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud in 
Comisia militară mixtă bipartită 
pentru schimbul de deținuți cu Ad
ministrația de la Saigon a protestat 
împotriva nerespectării de către 
partea saigoneză a prevederilor a- 
cordului referitoare la aceste schim
buri și a făcut o scrie de propu
neri concrete pentru încheierea lor 
rapidă, înainte de termenul de 90 
de zile stabilit Agenția semnalează 
că. in pofida tuturor dificultăților 
create de partea saigoneză. G.R.P. a 
eliberat pir.ă acum 385 de deținuți, 
dar Administrația de la Saigon nu

a înapoiat G.R.P. dedt 99. Repre
zentantul G.R.P. — precizează agen
ția — a atra.c atenția că întreaga răs
pundere pentru aminările si dificul
tățile produse în legătură cu alege- 
rea locurilor de predare a deținuți- 
lor revine Administrației de la Sai
gon.

★
Un purtător de cuvînt al G.R.P. al 

Republicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității, la 2 mai, o declarație 
in care protestează împotriva zboru
rilor de recunoaștere efectuate 
aviația Statelor Unite deasupra 
nelor eliberate și administrate 
G.R.P.

de 
zo-
de

PHENIAN 3 (Agerpres). — 
Ziarul „Nodon Sinmun" subli
niază. într-un articol difuzat de 
agenția A.C.T.C., că prin trans
punerea în viață a propunerilor 
R.P.D. Coreene privind Încheie
rea unui acord de pace intre 
Nord și Sud, propuneri ce re
flectă într-o manieră corectă 
cerințele urgente ale prezentei 
situații, actuala tensiune ar li 
înlăturată și s-ar deschide o

nouă fază decisivă pe calea reu- 
r.ificării Coreei.

Ziarul citează cuvintele pre
ședintelui Kim Ir Sen care ară
ta că reducerea tensiunii în Co
reea reclamă, înainte de toate, 
transformarea acordului de ar
mistițiu într-un acord de pace 
și reducerea drastică a forțelor 
armate din Nord și Sud, în con
dițiile retragerii trupelor ame
ricane din Coreea de sud.

Președintele și cancelarul au re
marcat — se spune in declarație — 
că aceste dezbateri trebuie să ia 
în considerație acorduri la care să 
poată participa Japonia și Canada.

Cei doi interlocutori consideră că 
succesul negocierilor comerciale este 
o sarcină politică de mare imoortan- 
ță. pentru soluționarea căreia^gu
vernele lor „vor acționa intp^o ma
nieră constructivă". /

Președintele și cancelarul se pro
nunță, pe de altă parte, pentru men
ținerea trupelor americane in Eu
ropa occidentală, deși cercuri ale 
vieții publice, inclusiv personalități 
de conducere din cele două țări, se 
declară pentru retragerea truoelora- 
mericane din Europa occidentală, 
pentru măsuri de dezangajare mili
tară, care sâ contribuie la asigura
rea unui climat pașnic pe con
tinent.

In altă ordine de idei, cele două 
guverne împărtășesc speranța că lu
crările Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare vor 
avea loc in curind și vor aduce pro
grese sensibile in contactele umane, 
că vor promova cooperarea recipro
că și comunicațiile, aiutind in acest 
fol la dopășirea treptată a divizării 
Europei.

c
SANTIAGO DE CHILEVigilență și fermitate în fața noiiescalade a forțelor reacționare

Din nou reacțiunea 
chiliana recurge la 
provocări si acte de 
violența față de pute
rea populară — acte 
in care răbufnește os
tilitatea unei minori
tăți ce-și vede peri
clitate privilegiile. 
Ducă cum 6-a mal 
relatat, la mijlocul 
găptămînii trecute 
centrul orașului San
tiago a fost teatrul 
unor tulburări puse 
la cale de reacțiune, 
folosind grupuri de 
tineri pe care i-a in
citat la dezordini și 
distrugeri. Au avut 
de suferit de pe urma 
unor asemenea acte 
de vandalism edificii 
publice și localuri co
merciale. provocindu- 

avarii chiar pala
tului prezidențial „La 
Moneda". De aseme
nea, au fost atacate 
sediile unor organiza
ții politice de stingă, 
ca si ale ziarelor „Pu- 
ro Chile" și „Ultima 
Hora".

Autoritățile au res
tabilit ordinea. Hotâ- 
rirea și fermitatea de 
care au dat dovadă 
clasa muncitoare au 
silit la reflux apele 
tulburi, jn care în
cearcă să pescuias
că dușmanii puterii 
populare.

Fără scrupule, orga
nizatorii noii escalade 
a dreptei s-au folosit 
de tineri, elevi și stu- 
denți, luin<l ca pre
text proiectul refor
mei învățămîntului, 
deși acesta ee afla 

k____________

încă. în faza de dez
batere, iar autoritățile 
au anunțat că nu va 
fi adoptat pînă ce nu 
se va termina dezba
terea și completarea 
lui cu propunerile tu
turor celor interesați.

Ln același cadru al 
manevrelor 
de dreapta. ___
bazindu-se pe majori
tatea parlamentară, 
au obstrucționat pro
iectul de lege guver
namental cu ’
la reajustarea salarii
lor. urmărind _ *' ’ 
un dublu scop : pe de 
o parte, blocarea mo
dalităților de finanța
re a sporurilor de sa
larii propuse de gu
vern — in special prin 
majorarea impozitelor 
pe marile proprietăți 
— lăsind proiectul cu 
o neacoperire de pes
te 2 miliarde de es
cudos ; pe de altă 
parte, încercarea de 
a canaliza Împotriva 
guvernului frămintâ- 
rile și nemulțumirile 
provocate de intîrzie- 
rea achitării noilor 
salarii. Dar majorita
tea oamdnilor muncii 
știu — așa cum. se a- 
rată și in 
partidului 
din 27 aprilie 
problemele lor se da
torează uneltirilor 
cercurilor monopoliste 
si latifundiare. care 
întrețin „piața nea
gră", specula și infla
ția.

Aceste manevre ale 
dreptei se sincroni
zează cu actele de vi-

forțelor 
acestea.

privire

astfel

declarația 
comunist 

că

olență. cu tulburările 
de stradă, constituind 
incă un pas in „esca
lada subversiunii, 
parte integrantă a u- 
nei conspirații care 
urmărește răsturnarea 
președintelui republi
cii, repetarea ogrevei» 
patronale din octom
brie și aruncarea țârii 
într-un război civil".

„Contrarevoluția poa
te și va fi înfrintă 
prin unitatea tuturor 
chilienilor — sublini
ază, în continuare, 
declarația partidului 
comunist — prin lup
ta lor pentru soluțio
narea efectivă a pro
blemelor populației și 
pentru mărirea pro
ducției, prin menține
rea vigilenței și fer
mității". Intr-o decla
rație similară a secre
tariatului national al 
C.U.T. (Centrala uni
că a oamenilor mun
cii) se înfierează pro
vocările reacțiunlj șl 
se cheamă la adopta
rea unor măsuri ime
diate pentru proteja
rea fabricilor și uzi
nelor. a sediilor sin
dicale, pentru a ză
dărnici atentatele, sa
botajul și orice acte 
de natură să aducă 
știrbire prevederilor 
constituționale in vi
goare.

In fața noilor acte 
agresive ale dreptei, 
asigurarea ordinii pu
blice de către autori
tăți are un reazim 
puternic in poziția ho- 
târită și combativă a 
maselor populare și,

în primul rînd, a cla
sei muncitoare. In a- 
cest spirit, manifesta
ția de la 1 Mai s-a 
transformat într-o u- 
riașă demonstrație a 
forței oamenilor mun
cii. a hotăririi lor de 
a face să eșueze orice 
tentativă contrarevo
luționară.

în importanta alo
cuțiune pe care a ros
tit-o cu acest prilej, 
președintele Allende a 
adresat un apel por

porului chilian, apre
ciind că principala lui 
sarcină este „să îm
piedice războiul civil 
pe care dușmanii po
porului vor să-l pro
voace. Voi face apel 
la lege, la forțele ar
mate și, dacă va fi 
necesar, la forțele 
populare pentru a îm
piedica fascismul să-și 
realizeze obiectivele 
în Chile". Condam- 
nind „tentativele sub
versive și manevrele

opoziției și ale Impe
rialismului împotriva 
coaliției guvernamen
tale", președintele Al
lende a chemat oa
menii muncii și sindi
catele la unitate, a- 
ducînd in același timp 
un omagiu „loialității 
forțelor armate" și 
precizând că există 
toate motivele „să 
privim cu calm și în
credere viitorul".

Eugen POP

ANKARA

Comentind progra
mul de acțiune al 
noului cabinet turc, 
program adoptat săp- 
tămina trecută cu o 
majoritate substanți
ală de Camera Depu- 
taților (Medjlis), ob
servatorii notează ca
racterul de lucru al a- 
cestui document. Dez- 
voltînd „protocolul de 
coaliție", semnat la 13 
aprilie de liderii par
tidelor dreptății și 
republican al încrede
rii, programul guver
nului Talu iși propune 
trecerea prin parla
ment — in cele șase 
luni care au mai ră
mas pinâ la alegerile 
generale — a proiec
telor elaborate in 
timpul ultimelor trei 
cabinete turce, pri
vind reforma agrară, 
învățămintul, ordinea 
publică și modificarea 
legii electorale.

Adoptarea acestor 
proiecte este apreciată 
ca fiind condiția nece
sară pentru realizarea 
sarcinii de bază pe 
care și-a asumat-o

noua formație guver
namentală — aceea de 
a conduce țara la ale
gerile generale, fixate 
pentru 14 octombrie 
1973.

în analiza progra
mului, observatorii 
desprind faptul că, a- 
lături de unele preve
deri generale, se pune 
un accent sporit pe 
aspectele economico- 
sociale — în special pe 
crearea de noi locliri 
de muncă, sporirea 
venitului național, 
combaterea scumpetei 
și a tendințelor de 
speculă. „Guvernul nu 
va permite ca relați
ile dintre muncitori și 
patroni să evolueze 
împotriva celor ce 
muncesc" — se spune, 
de asemenea, in pro
gram. „In condițiile 
actuale din Turcia — 
remarca ziarul „Mil- 
lyet“ — această preve
dere a programului 
Talu este dătătoare 
de speranță".

In relațiile externe, 
noul cabinet iși pro
pune să continue „o

politică pașnică și na
țională", menită să slu
jească intereselor po
porului turc.

In cadrul dezbateri
lor parlamentare, re
prezentanții opoziției 
au criticat faptul că 
programul nu amin
tește nimic despre ri
dicarea 
ționate 
gerilor generale și de 
acordarea unei amnis
tii generale cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani 
de la crearea republi
cii.

Comentind progra
mul. Talu, ziarul, ci
tat mai 
el nu 
„scopuri 
termen 
gramul 
insă pe

stării excep- 
înaintea ale-

sus releva că 
își propuhe 
și măsuri pe 
lung" ; pro
se bazează 
responsabili

tatea politică asumată 
de cele două partide 
ale coaliției, care dețin 
o majoritate conforta
bilă in Medjlis — ceea 
ce, cel puțin teoretic, 
le asigură condițiile 
necesare legiferării 
prevederilor sale.

I. BADEA

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t București, Plata BdnlelL Tel 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele
Calea Grivlțel nr. 84—M P.O.B.

a recoltei
MOSCOVA 3 (Agerpres). — C.C. al 

P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat o hotărire cu 
privire la măsurile in vederea strin- 
gerii la timp și in bune condiții a 
recoltei, precum și la achizițiile 
de produse agricole in anul 1973. Ho- 
tărirea reglementează modul de pre
gătire a colhozurilor, sovhozurilor, 
intreprinderilor de achiziții și de 
transport pentru campania agricolă 
de toamnă.

Pe lingă măsurile organizatorice și 
de aprovizionare tchnico-materială a 
unităților agricole In perioada cule
sului recoltei, hotărîrea stabilește mă
surile de stimulare morală și mate
rială a fruntașilor în întrecere.

ROMA 3 — (Corespondență de la 
R. Bogdan). Biroul Politic al Parti
dului Comunist Italian, reunit la 
Roma, a examinat situația politică 
din țară și, in mod deosebit, recen
tele acte de terorism și distrugeri 
provocate de elemente neofasciste. 
Cu acest prilej. Biroul Politic al 
P.C.I. a evidențiat importanta semni
ficație a curentului antifascist, care 
și-a găsit o viguroasă expresie in 
manifestațiile unitare de la 25 aprilie 
și 1 Mai, și a apreciat confirmarea 
de către președintele republicii, Gio
vanni Leone, și de președintele Curții 
constituționale a caracterului antifas
cist al Constituției și a necesității a- 
părării riguroase a democrației.

Biroul Politic al P.C.I. a însărcinat 
grupurile sale parlamentare să pro
moveze o dezbatere asupra recentelor 
acte teroriste în care a ieșit la iveală 
responsabilitatea grupărilor și organi
zațiilor neofasciste și a conducători
lor Mișcării Sociale Italiene.

Biroul Politic a convocat reuniunea 
Direcției partidului pentru 8 mai.

1

In librăriile ita
liene a apărut un 
nou volum inti
tulat : „NICOLAE
CEAUȘESCU — Scri
eri alese". Continuind 
publicarea de texte 
din opera secretaru
lui general al Parti
dului Comunist Ro
mân, președintele 
Consiliului de Stat al 
României, editura „11 
Calendario del Popolo" 
din Milano adaugă a- 
cest volum celorlalte 
două, publicate in 
anii anteriori. Pe par
cursul a pește 400 de 
pagini, volumul înmă
nunchează o amplă 
culegere de articole și 
cuvintări ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
din cursul anului 1972, 
grupate in 17 capitol© 
tematice.

Lucrarea este pre
fațată de profesorul 
universitar Carlo Sa- 
linari, reputat critic 
literar marxist. în 
prezentarea cărții, au
torul remarcă faptul 
că anul 1972 a fast 
un an important pen
tru România. „Pe plan 
intern — relevă el — 
activitatea politică ro
mânească a fost domi
nată de Conferința 
Națională a Partidu
lui Comunist, la care 
am avut prilejul să 
asist". în ce privește 
politica externă, sem
natarul prefeței subli
niază însemnătatea 
vizitei făcute do 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu in opt țări 
africane.

Prefața relevă, tot
odată, importanța pe 
care o acordă pre
ședintele Consiliului 
de Stat „creării unui 
climat de prietenie și 
colaborare in Balcani 
și in Mediterana, 
organizării cit mai cu
rind posibil a Confe
rinței europene pentru 
securitate și coopera
re, la ale cărei lucrări 
pregătitoare România

participă activ, adu- 
cind o importantă 
contribuție de idei și 
propuneri".

In încheiere, în 
prefața volumului se 
arată că „în concepția 
președintelui român, 
obiectivele politicii in
terne și externe sint 
strins legate : opera 
de edificare economi
că nu poate fi dusă 
înainte in cele mai 
bune condiții fără 
pace și destindere in
ternațională" — o- 
biective cărora Româ
nia le acordă cea mai 
mare atenție.

In dorința de a in
forma pe cititorii 
noștri despre motivele 
care au determinat 
publicarea noului vo
lum, ne-am adresat 
directorului general al 
editurii „II Calenda
rio del Popolo", Nicola 
Tetti, cit și autorului 
prefeței.

„în urmă cu cîțiva 
ani — ne-a declarat 
Nicola Tetti — am 
efectuat o vizită in 
țara dumneavoastră. 
Din discuțiile pe care 
le-am purtat cu con
ducători de partid și 
de stat, cu reprezen
tanți de frunte ai vie
ții publice, cu oameni 
de știință și cultură, 
mi-am dat scama că 
realitatea românească 
este mult mai diversă 
și mai complexă decît 
este infățișată de ma
joritatea mijloacelor 
de informare din Ita
lia. Așa s-a născut 
ideea de a face cunos
cută această realitate 
recurgind la opera ce
lui mai autorizat ex
ponent al partidului 
și statului român, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu. Am pus in 
aplicare această ini
țiativă în 1971 publi- 
cind un prim volum, 
care a înfățișat publi
cului cititor lucrări 
selectate din perioada 
1965—1970. Interesul

larg suscitat în opinia 
publică italiană de a- 
cest prim volum, do
rința sa expresă de a 
cunoaște și urmări in 
continuare experiența 
României in con
struirea societății noi. 
socialiste, precum și 
opera conducătorului 
ei, președintele Nicolae 
Ceaușescu, ne-au de
terminat să asigurăm 
apariția, un an mai 
tirziu, a unui nou vo
lum cuprinzind un șir 
de importante artico
le și cuvintări publi
cate in cursul anului 1 
1971. Acum am tipărit 
cel de-al treilea vo
lum.

Ne bucură în mod 
deosebit faptul că a- 
cest volum apare în 
librării cu puțin timp 
înainte de vizita pe 
care președintele 
Nicolae Ceaușescu o 
va face in Italia. In 
legătură cu aceasta, 
ne exprimăm convin
gerea că lucrarea pe 
care o publicăm va 
contribui la mai buna 
cunoaștere reciprocă, 
la strângerea legături
lor dintre Italia și 
România și la dez
voltarea continuă a 
prieteniei dintre po
porul român și cel i- 
talian".

La rîndul său, prof, 
univ. Carlo Salinari 
ne-a declarat : „Toate 
cele trei volume pe 
care am avut onoarea 
să le prefațez ilustrea
ză in mod clar ca
drul politicii urmate 
de P.C.R.. principiile 
care o guvernează și 
care sint, după cum 
este știut, asemănă
toare în multe pri
vințe cu cele ale co
muniștilor italieni. 
Totodată, un aspect 
din cele mai pregnan
te în aceste volume 
il constituie multitu
dinea de orizonturi, 
larga respirație pe care 
o are activitatea des
fășurată de liderul 
român. întreagă aceas
tă activitate il face 
să apară ca un om de 
stat de mare relief, 
Duternic ancorat în 
prezent și. în același 
timp, departe văzător, 
spre viitor. Toate a- 
cestea explică, cred, 
de ce președintele 
Ceaușescu este pretuit 
și in afara granițelor 
țării sale ca una din 
personalitățile cele mai 
originale și mai in
teresante ale vieții po
litice internaționale".

Apariția in Italia a 
acestui nou volum, 
care se încadrează în
tr-o suită de aseme
nea acțiuni editoriale 
întreprinse in ultimii 
arh in numeroase țări 
ale lumii, ilustrează 
o dată mai mult pres
tigiul mereu mai înalt 
de care se bucură pe 
toate meridianele po
litica internă și ex
ternă a României so- , A. 
cialiste, personalita
tea conducătorului ei.

Radu BOGDAN

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Erich Honecker,
tar al C.C. al P.S.U.G., a primit de
legația C.C. ail P.C. din Danemarca, 
condusă de Knud Jespersen. pre
ședintele partidului, care se află în 
vizită in R, D. Germană.

Ltî Bonn au Avu^ l°c convor
biri Intre reprezentanți ai ministere
lor transporturilor din Republica 
Federală Germania și Republica De
mocrată Germană, informează agen
ția A.D.N. Au fost examinate pro
bleme privind deschiderea unor 
puncte de trecere a frontierei dintre 
cele două state, deschidere legată de 
intrarea în vigoare a tratatului re
feritor la bazele relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G.

Prima zi a convorbirilor
între Krister Wickman,

ministrul de externe al Suediei, și 
Stefan OLszowskj. ministrul afaceri
lor externe al R. P. Polone, aflat in 
vizită la Stockholm, a prilejuit dis
cutarea unor probleme internaționa
le de interes comun pentru cele 
două țări. Cei doi miniștri de ex
terne au abordat, cu prioritate, pro
bleme ale securității europene, in
clusiv aspecte privind Conferința 
general-europeană pentru securitate 
și colaborare, părțile împărtășind 
opinia că este de dorit ca această 
conferință să aibă loc cit mai cu
rind.

Ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice,

Andrei Gromiko, a avut, la Moscova, 
convorbiri cu Boguslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace.

Subcomisia pentru pro
blemele securității naționa- 

a Camerei Reprezentanților a 
adoptat, cu 8 voturi pentru și unul 
contra, un proiect de lege care obli
gă președintele să retragă toate for
țele americane implicate într-un con
flict extern după un termen de 120 
de zile, dacă nu există o aprobare 
expresă a Congresului. Textul apro
bat prevede, de asemenea, că in a- 
ceastă perioadă Congresul va avea 
posibilitatea să pună capăt interven
ției.

Ministerul apărării al Pa
kistanului a 1,31 Publicității o 
declarație care anunță că 12 ofițeri 
și un civil din rindurilc armatei și 
aviației au fost arestați sub acuzația 
de inaltă trădare. In declarație se 
arată că cercetările desfășurate de 
reprezentanți ai Ministerului Apără
rii au dovedit participarea persoa
nelor respective la un complot care 
urmărea subminarea disciplinei și 
loialității efectivelor forțelor armate 
fată de stat.

Fostul ministru de finan
țe al Statelor Unite in cab|- 
netul președintelui Nixon. John B. 
Connally, a declarat că părăsește 
Partidul democrat pentru a deveni 
membru al Partidului republican.
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