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Pentru ca mecanismul producției industriale

să funcționeze perfect sincronizat

Contractele de aprovizioim
tehnico-materială trebuie privite asa cum sint in realitate: ca
LITERĂ DE LEGE

Necesitatea desfășurării ritmice, 
neîntrerupte a aprovizionării teh- 
nico-materialo. ca o condiție ori- 
mordială a îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe acest an. a fost din nou 
sublimată la recenta ședință co
mună a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri. După cum se știe, ina- 
cest an hotăritor al cincinalului s-a 
asigurat prin plan, prin balanțe și 
repartiții baza materială necesară 
pentru buna desfășurare a activi
tății in toate sectoarele econo
miei. Rezultatele pozitive din pri
mele patru luni ale anului, con
cretizate in obținerea a insemna- 
te cantităti de produse peste pre
vederi. sint o dovadă a faptului că. 
în general, aprovizionarea cu ma
terii si materiale, cu piese si sub- 
ansamble a majorității unităților 
productive a decurs in bune con
diții. în conformitate cu progra
mele de colaborare stabilite, cu con
tractele economice încheiate.

în fond, este vorba de un lucru 
firesc, normal, care trebuie să ca
racterizeze absolut toate legăturile 
de cooperare, de aprovizionare din
tre întreprinderi. Am aminti, to
tuși. citeva unități care pină acum 
si-au onorat integral contractele e- 
conomice. Astfel, ar fi de mențio
nat uzina ..Unirea** din Cluj, 
Cen rala petrolului din Bolintin 
Vale, Centrala industrială de me
dicamente, cosmetice, coloranți și 
lacuri. Uzina de fibre sintetice Iași. 
Rezultate "bune au Înregistrat și 
metalurgLștii prin Îndeplinirea sar-
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Reportaj 
din actualitatea 

socialistă a țării

& LA GURA SONDEI, 
FAPTELE FAC 
DE PRISOS VORBELE

@ PROFUNZIMILE UMANE 
ALE ORIZONTURILOR 
MINIERE 

La jemânal, pe ogoarele județului Murej

cinilor ce le reveneau in cadrul 
programului prioritar de fabricare 
a utilajelor tehnologice, asigurând 
in cca mai mare parte, in primele 
45 de zile ale trimestrului, metalul 
necesar atit cantitativ, cit și pe 
sortimente. Și in îndeplinirea 
strictă a acestor sarcini, un rol 
important au avut organele de spe
cialitate din domeniul aprovizionă
rii tehnico-materiale precum și mi
nisterele de resort Deci, lipsa me
talului nu mai poate fi invocată, 
de această dată, de către unitățile 
producătoare, ca o cauză principală 
a nerealizării utilajelor tehnologice 
contractate, așa cum încearcă a- 
numite conduceri de unități să 
justifice.

Să ne oprim la modul în care 
Uzina mecanică de utilaj chimic 
din București și-a îndeplinit obli
gațiile contractuale de livrare a 
utilajelor tehnologice. în patru 
luni din acest an, restanțele față 
de beneficiari s-au ridicat la peste 
45 la sută din totalul volumului de 
utilaje ce trebuia expediat. Intre 
beneficiari. Centrala industrială de 
fibre chimice din Săvinești a pri
mit, in loc de 262.8 tone, numai 
178,8 tone ; Uzina de medicamen
te București — din 143,6 doar 36,5 
tone ; Centrala industrială de pro
duse anorganice din Rimnicu-Vil- 
cea — din 305 doar 66,7 tone. Ase
menea greutăți din partea acestui 
furnizor au întimpinat și Uzina de 
alumină din Tulcea și Fabrica de 
zahăr din Roman. Cum, prin ce 
cauze motivează unitatea aflată in

400 000 DE HECTARE I
Cu toate greutățile provocate de intemperii 
in aceste zile, porumbul poate fi și trebuie 

însămînțat pe întreaga suprafață
Ploile, însoțite de «căderea tem

peraturii si vint, au cuprins, in ul
timele zile, cea mai mare parte a 
țării. Din datele furnizate de Insti
tutul de meteorologie și hidrologie 
rezultă că cele mai mari cantităti 
de precipitații au fost înregistrate 
in nordul Olteniei, unde apa din 
ploi măsoară intre 50 și 90 de litri 
pe mp, in vestul Munteniei si in ju
mătatea de sud a Transilvaniei unde, 
de asemenea, s-au înregistrat peste 
50 litri pe mp. In partea centra
lă a Munteniei și in Banat au că
zut 30—50 litri de apă pe mp. iar 
în podișul Sucevei 30—60 de litri. 
In Crișana si vestul Maramureșului, 
unde era absolută nevoie de apă — 
se prefigura o secetă destul de ac
centuată — a plouat mai puțin, dar 
cantitatea de apă rezultată, cuprin
să intre 25 și 30 de litri pe mp. a 
fost foarte folositoare pentru cultu
rile agricole. Se apreciază că pe o 
treime din suprafața țării ultimele 
ploi au cauzat exces de ană.

Ploile abundente au determinat 
creșterea nivelului apei pe unele 
riuri. atingindu-se și chiar depășin- 
du-se cotele de inundație. După cum 
transmit corespondenții noștri. la 
Slatina. Oltul a depășit cota de inun
dație. revărsindu-se pe terenurile a- 
gricole. Sint afectate circa 12 009 ha 
insămințate cu legume si diferite alte 
culturi. De asemenea, la Sibiu, ploi
le — 90 1 pe mp — au făcut ca ni
velul unor riuri. printre care Cibin, 
Sadu și Hirtibaciu. să depășească cu 

culpă o atare abatere gravă de la 
disciplina contractuală, cu impli
cații directe asupra ritmului de 
realizare a unor importante obiec
tive de investiții ? Intii, prin lipsă 
de capacitate, in special la secto
rul de fabricare a mecanismelor 
de agitare ; apoi, prin anumite di
ficultăți tehnologice de execuție 
asociate cu ciclul deosebit de lung 
de fabricație a unor utilaje ; in 
sfirșit, neprimirea la vreme a re
perelor din colaborare.

întrebarea care se pune este : 
pot servi aceste motivații la jus
tificarea nerealizării obligațiilor 
contractuale, la absolvirea de 
răspundere a unității respecti
ve ? Nicidecum ! Primele două 
cauze le-a determinat însăși uzina 
respectivă. Se presupune că aceas
tă unitate, forul ei de resort, îna
inte de a hotărî semnarea contrac
telor economice, au analizat posi
bilitățile de realizare a lor, inclu
siv capacitățile productive de care 
dispune efectiv. Atestatul unei ase
menea evaluări asupra condițiilor 
tehnice de realizare a obligațiilor 
asu nate il constituie înseși semnă
turile părții furnizoare pe contrac
tul economic. Iar dacă alta este 
acum situația — și nu există capa
citatea scontată — nimeni decît 
furnizorul însuși poartă întreaga 
răspundere. In ce privește dificul
tățile de execuție și ciclul lung de 
fabricație, se consideră, de aseme
nea, că ele s-au avut in vedere
(Continuare in pag, a III-a)
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60—100 cm cota de pericol. Acest 
lucru a provocat inundarea a 7 000 
ha teren agricol. In prezent, mii de 
țărani cooperatori din comunele $e- 
limbăr. Cornățel. Cristian, Avrig lu
crează intens la desfundarea șanțu
rilor si a canalelor umplute de alu
viuni.

Pe lingă ploile abundente, vîritul, 
care a suflat in sudul țării cu o vi
teză de 60 km pe oră, a provocat 
descoperirea a numeroase solarii și 
ruperea unor arbori.

Vineri, la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor a 
avut loc o ședință în care s-au ana
lizat desfășurarea lucrărilor de se
zon șl măsurile care trebuie luate 
in noile condiții și cele care ar pu (Continuare in pag. a III-a)

LA SLOBOZIA
Cresc frumos copiii 

Bărăganului
Noapte tîrzie. La fila

tura de bumbac, toate lu
minile aprinse. Sâ arun
cam in trecere o privire 
in interior. La bataj. la 
carde, la flaiere, ringuri 
și finisaj roiesc citeva sute 
de muncitoare tinere. Atit 
de tinere, incit de la dis
tanță par niște copii se
rioși. Media de virstă a 
filaturii abia dacă depă
șește 21 ani. Maria Cru- 
țan face parte d n seria 
„virstnicelor". Merge pe... 
22.

— De unde ești. Maria ?
— Din Ciulnița. Am fost 

cooperatoare. Lucram la o 
brigadă de cimp.

— Acum la filatură...
— învăț. Toate Învă

țăm.
— Cu vreo doi ani în 

urmă — ne povestește di
rectorul filaturii — fetele 
acestea, venite de prin 
toate comunele județului, 
ne puseseră pe ginduri. 
Unele dintre ele ajungeau 
la lucru cînd se crăpa de 
ziuă ! Ca la brigada de 
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ÎN ZIARUL DE AZI:
0 CUM ȘI-AU GĂSIT A- 
PLICARE RAȚIONALIZA
REA STRUCTURILOR OR
GANIZATORICE Șl INTE
GRAREA SPECIALIȘTI
LOR ÎN PRODUCȚIE ?

• Problemele eficien
ței economice, în mie
zul atenției organizații
lor de partid : CU ÎN
TREGUL ARSENAL AL 
MUNCII POLITICE DE 
MASĂ - ÎMPOTRIVA 

RISIPEI

9 EFICIENȚA CERCE
TĂRII LITERARE

tea surveni in urma scăderilor de 
temperatură. Ce trebuie întreprins 
pentru desfășurarea, in continuare, 
a lucrărilor agricole ?

EVACUAREA APELOR DE PE 
CÎMP. Ploile abundente au făcut ca 
apa să băltească pe mari întinderi, ^în
deosebi in partea de vest a Mun
teniei și nordul Olteniei. în schimb, 
in partea de nord-est a Bărăganu
lui, care era afectată de excesul de 
umiditate, ploile nu au accentuat 
prea mult starea solului. incit 
lucrările in cîmp pot continua. Po
trivit datelor furnizate de minister,

cîmp. Altele veneau pe la 
mijlocul zilei sau nu ve
neau deloc. Dar ce repede 
au crescut copiii ! Odată 
cu fabrica. Parcă nici 
nu-mi vine să cred. Fostele 
cooperatoare au devansat 
pină acum îndeplinirea 
planului cincinal cu 28 de 
zile ! Pe primul trimestru 
al anului au economisit 
aproape 3 vagoane d? 
bumbac: valoarea produc- 
țiel-marfă realizată numai 
din depășiri de plan e de 
peste 3.5 milioane lei. La 
filatură se petrec fapte 
pe care n-am avut încă 
timpul să Ie analizăm; 
schimbul III obține uneori 
producții maț mari dccit 
schimburile de zi. în tim
pul inzăpezirii din martie, 
filatura și-a îndeplinit și 
chiar depășit planul de 
producție. Avem fete care, 
la 20 ani. au ajuns bri
gadiere. La 19 ani, lucrea
ză la 6 părți de ring !

...Se Ivesc zorile. Schim
bul III străbate in viteză 
..ultima sută de metri". In 
naapt^a aceea la filatura 
din Slobozia nu s-au pe
trecut fapte senzaționale. 
Dar planul de producție a 
fost depășit cu citeva pro

cente; s-au făcut, în conti
nuare, economii la materia 
primă; și economie de 
timp.

Cresc frumos copiii din 
inima Bărăganului...

Mulțumesc, doctore!
Un om uscățiv și înalt, 

ars de soare și bătut dc 
vint este ajutat să coboa
re de pe stratul de coceni, 
așezat pe fundul căruțil. 
Era un țăran, cum am a- 
flat, de prin Muntenii Bu
zăului. In holul serviciului 
chirurgie al policlinicii ju
dețene din Slobozia toat*> 
scaunele sint ocupate. Se 
îndreaptă descumpănit spre 
un fotoliu rămas încă liber. 
Nu se așeză imediat.

— Te rog. ocupă loc, il 
invită un bărbat in alb.

— Păi... Eu...
Peste 5—6 minute bărba

tul in alb. care dispăruse 
pe ușa cabinetului, rea
păru :

— Te rog, poftim, Intră
— Păi... începu din nou 

țăranul, uitindu-se la oa
menii din jur — toți oră
șeni — nu mi-o fi venit 
încă rîndul.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația parlamentară tanzaniană

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, vineri, 11 mai, delegația par
lamentară tanzaniană, condusă de 
Adam Sapi Mkwawa, președintele 
Adunării Naționale a Republicii 
Unite Tanzania, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, face o 
vizită oficială în țara noastră. 
Delegația parlamentară este alcă
tuită din deputății Adunării Na
ționale — 1. S. Akida — din par
tea Zanzibarului, K. T. Mtenga, 
președinta Uniunii Femeilor din 
regiunea Kilimanjaro, Alhaji R. R. 
Nyembo, președintele Comisiei 
pentru politică externă. S. S. 
Ngwanangwalu și E. S. Mnya- 
wami.

La întrevedere au luat parte to
varășii Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, Nicolae 
Guină, deputat în Marea Adunare 
Națională, și Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, membru al Comi
siei pentru politica externă a
M.A.N.

Cu prilejul întrevederii, condu
cătorul delegației a împărtășit im
presiile deosebit de pozitive ale

Vineri, 11 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, vineri după-amiază, pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Zambia

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, vineri la amiază, pe președin
tele Comitetului Internațional al

In dezbatere publică :
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— Ba chiar rindul du- 
mitale e. i se adresează o 
femeie. Du-te.

— Du-te, intră — ziseră 
și ceilalți.

La policlinica nouă din 
Slobozia (are trei ani, dar, 
din obișnuință toată lu
mea ii zice tot „cea nouă") 
ni se demonstrează că a- 
colo unde totul este foarte 
bine organizat nu exLstă 
nici grabă și nici enervarea 
întilnită in alte locuri.

— Un bolnav care ce
dează întiietatea altuia, 
poate mai suferind dccit 
el — ne explică tov. Dan 
Corbu, directorul spitalu
lui orășenesc — nu riscă 
dccit cel mult o mică in- 
tîrziere. Nu se teme că 
propria consultație va fi 
aminată, reprogramată. că 
va fi purtat pe drumuri. 
Colectivul spitalului și poli
clinicii a hotărit să lucre
ze fără programări; medi
cii stau la dispoziția pu
blicului atit cit este ne-

Gh. GRAURE
Lucian CIUBOTARU 

(Continuare 
în pag. a VII-a> 

oaspeților cu privire la obiectivele 
economice, sociale și culturale vi
zitate, a apreciat ospitalitatea și 
prietenia de care s-au bucurat pre
tutindeni, întîlnirile fructuoase a- 
vute cu oamenii muncii din Româ
nia. Conducătorul delegației a evi
dențiat însemnătatea vizitei efec
tuate de președintele Consiliului 
de Stat al României anul trecut 
în Tanzania, pentru dezvoltarea u- 
nei fructuoase colaborări politice, 
economice și în alte domenii în
tre cele două țări.

Evocînd vizita sa în Tanzania, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
rătat că păstrează amintiri foarte 
plăcute despre întîlnirile și con
vorbirile avute cu președintele 
Julius Nyerere. cu ceilalți condu
cători tanzanieni, cu muncitorii, 
țăranii, intelectualii, și a relevat 
că, în spiritul înțelegerilor stabi
lite cu acest prilej, relațiile dintre 
cele două state și popoare, dintre 
Partidul Comunist Român și par
tidele Tanu și Afro-Shirazi au cu
noscut o dezvoltare favorabilă, 
s-au întreprins măsuri concrete de 
colaborare, se materializează ac
țiunile de cooperare economică 
convenite în diferite domenii.

în cadrul schimburilor de ve
deri cu privire la situația interna
țională. s-a subliniat că marile 
schimbări intervenite în direcția 
destinderii și colaborării impun o 
conlucrare mai strînsă a țărilor 

Ambasadorul Uniunii Sovietice
primit pe V. I. Drozdenko, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Sovietice la 
București, la cererea acestuia.

La primire a fost de față tova

Ambasadorul Republicii Zambia
la București, Dunstan Weston Ka- 
mana, la cererea acestuia.

La primire a fost de față Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe.

Ambasadorul zambian a trans

Crucii Roșii, Marcel A. Naville, 
care face o vizită în țara noastră, 
la invitația președintelui Societății 
de Cruce Roșie a României.

La întrevedere a fost de față

DAȚI COPIILOR
UNELTE...

însemnări despre un măr de aur și radioelec- 
tronică, despre un incubator original și multe 
baze sportive — adică despre marea răsadniță 

a dragostei de muncă

Mai mult ca sigur că 
n-ați auzit de mărul 
„roșu de Vladimirești". 
El nu figurează incă 
in albumele de pomo- 
logie. Dar pentru copiii 
din comuna gălățeană 
Tudor Vladimirescu a- 
ceste fructe sint mai 
de preț decît „merele 
de aur" din poveste. 
De ce ? Fiindcă sint 
un soi nou, creat de 
ei, in urma cercetări
lor... științifice făcute 
in cadrul micro-coope- 
rativei agricole școla
re. una din cele 2 392 
de asemenea unitătie- 
xistente in intreaga 
tară. Despre desfășu
rarea ..cercetărilor" 
mi-a vorbit chiar pre
ședinta micro-coope
rativei. eleva Carmen 
Vcrman.

— De la bun început, 
cînd am plantat li
vada noastră pe lotul 
școlar ne-am gindit 
să încercăm să creăm 
noi soiuri de fructe, 
potrivit condițiilor de 
sol și climă locale. Am 
pus — printre pomi — 
și stupi, știind că albi
nele contribuie la pole
nizarea florilor. Ne-au 
ajutat mult în munca 
practică agricolă cu- 

l 

noștințele însușite la 
lecțiile de științe na
turale, de agricultură, 
sfaturile competente 
ale profesorilor noștri. 
Ne gindim sâ ne ex
tindem studiile și a- 
supra viței de vie. 
Sintem bucuroși să re
alizăm ceva folositor 
pentru comuna noas
tră, pentru patria 
noastră.

Preocupările copiilor 
pentru dezvoltarea și 
modernizarea unor în
deletniciri tradițio
nale din satele lor na
tale, respectul și dra
gostea pentru muncă 
s-au evidențiat eloc
vent și cu prilejul 
concursului pionieresc 
„MInitehnicus". La e- 
diția din anul trecut, 
printre cei distinși 
pentru creații origina
le s-a aflat și pionie
rul Gabriel Neac.șu, 
din Tincăbești — ju
dețul Ilfov, care a con
struit pentru micro- 
cooperativa din școala 
sa un original incu
bator. Un alt colectiv 
de tineri inovatori 
din comuna Vlasin, 
din același județ, și-a 
îndreptat atenția spre 
ferma zootehnică rea-

socialiste, a statelor care se pro
nunță pentru o politică indepen
dentă, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste pentru a face ca solu
ționarea problemelor ce confruntă 
lumea să fie în concordanță cu 
interesele și dorințele popoarelor, 
să asigure o pace trainică pentru 
toate națiunile.

în acest context s-a subliniat 
Importanța rolului ce revine par
lamentelor — ca expresie a voin
ței popoarelor — a sporirii contri
buției acestora la înfăptuirea unei 
noi politici în viața internațională.

In încheierea convorbirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe conducătorul delegației ca, la 
înapoierea în țară, să transmită 
președintelui Julius Nyerere un 
salut prietenesc șl cele mai bune 
urări, iar poporului tanzanian u- 
rarea de a obține succese tot mal 
mari pe calea dezvoltării indepen
dente a țării, a progresului econo
mic și social, în ridicarea bunăstă
rii și asigurarea unei păci trainice.

S-a remarcat de ambele părți că 
vizita parlamentarilor tanzanieni 
reprezintă un aport la mai buna 
cunoaștere reciprocă, la întărirea și 
promovarea raporturilor de colabo
rare prietenească româno-tanza- 
niene.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

rășul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire tovărășească.

mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea președintelui 
Republicii Zambia — Kenneth Da
vid Kaunda.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Stana Drăgoi, secretar general al 
Societății de Cruce Roșie a Româ
niei.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

lizind un sistem dc 
automatizări a opera
țiilor de hrănirc și 
îngrijire a animalelor. 
Activități interesante 
de acest gen se des
fășoară in prezent în 
cele 2 486 de cercuri 
agrobiologice și in cele 
498 de mecanizare a 
agriculturii existente 
in școlile din mediul 
rural.

La prima vedere s-ar 
putea spune că, din
colo de aspectul ce 
inedit și farmec copi
lăresc al acestor înde
letniciri, lucrurile sint 
oarecum firești. Copii 
născuți și crescuți la 
sate, care trăiesc in 
mijlocul unor preocu
pări cotidiene legate 
de munca pămintului, 
de pregătirea recolte
lor. Ora firesc ca ei să 
fie preocupați in jocu
rile și activitățile lor 
extrașcolare de proble
me ale agriculturii. 
Dar pasul înainte pe 
care l-au făcut, spre

Florica 
DINULESCU

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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IFAPTUL!
DIVERS
Invitație la
Ponoarele

Problemele eficienței economice — în miezul 
atenției organizațiilor de partid

Cu întregul arsenal al misii politice de masă 

ÎMPOTRIVA RISIPEI

în fiecare an. in prima jumă
tate a lunii mai, in comuna Po
noarele din udcțul Mehedinți, 
are loc tradiționala sărbătoare 
a liliacului. Situată intr-un fer
mecător cadru natural, pădurea 
de liliac din această zonă a de
venit de mul! un punct de atrac
ție pentru iubitorii do frumos. 
Gospodarii comunei, care se o- 
cupâ de întreținerea și îngrijirea 
acestei „colecții" inedite, au’mai 
plantat in aceasta primăvară, 
pe versanții dealurilor d n apro
piere, încă 10 000 puieți de li
liac. In satele și comunele din 
împrejurimi se fnc in prezent 
intense pregătiri pentru această 
oricinalft sărbătoare Așadar, 
duminică, 13 mai 1973. ne vom 
reintilni din nou la Ponoarelo. 
Iubitori de frumos, veniți... li
liacul a Înflorit !

Șoferița nu 
era... soferită» •

Violeta Bornaz și Alexandra 
Nicolae, salariate la Fabrica de 
ftanțe, matnțe, dispozitive și 
scule așchietoare aia Focșani, 
aveau chef de plimbare. Voiau 
să meargă la plaja de pe malul 
Putnci. In fata biroului lor sta
ționa autoturismu' l-VN-1899, 
proprietatea intreprinderii. Che
ia acestuia era in contact ! Nici 
una. nici două — Violeta — in 
ciuda faptului ci nu avea car
net de conducere — a luat loc 
la volan. Alexandra — alături 
de ea. Dar plimbarea s-a termi
nat repede. Chiar la ieșirea din 
curtea întreprinderii, pe drumul 
național nr. 2. șoferița de ocazie 
a tampor.at un autoturism care 
venea din sens opus. Astfel. in 
loc sâ aiunoâ la piajă, a intrat 
direct... la apă.

După 15 ani
...Dosarul penal nr. 199. A fost 

deschis in anul 1958, cind in 
comuna Botești (Neamț) s-a să
vârșit o crimă. Deși probele a- 
rătau că autorul faptei era Pa
vel Mocanu, acesta — în urma 
unor mărturii false și a unor 
intervenții făcute de o rudă a 
sa. care era la curent cu mer
sul anchetei — a fost scos din 
culpă. Peste trei luni, cind se 
împlineau 15 ani de la comite
rea crimei, dosarul urma să fie 
definitiv închis. Intre timp insă, 
un grup de lucrători din cadrul 
Inspectoratului județean Neamț 
al Ministerului de Interne au 
reluat cercetările, reușind să 
scoată la iveală alte dovezi in 
legătură cu autorul faptei. Epi
logul ? Dosarul nr. 199 a fost 
Înaintat Tribunalului județean 
Neamț. După judecarea pro
cesului. Pavel Mocanu și com
plicii săi și-au primit ieri pe
depsele prevăzute de lege.

Transport 
clandestin

Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Cimpina a ținut recent una 
d.n ședințele sale de lucru in mij
locul colectivului uzinei „Neptun", 
modernă unitate o->nsLructoarc de 
mașini din localitate. Analiza efec
tuată cu acest prilej a relevat, intre 
altele, că aici s-au irosit valori im
portante — timo, forță de muncă și 
capacități de producție, materii pri
me și materiale. Transcriem doar 
citeva date care au condus la aceas
tă concluzie : in 15 luni, timpul 
d? staționare a utilajelor a însumat 
circa 434 000 de ore : in trimestrul I. 
capacitățile de producție au fost uti
lizate abia in proporție de 76.9 la 
sută : in numai două luni din acest 
an. p:erdorile cauzate de rebuturi 
s-iu cifrat la 216 000 led.

Cum acționează organizația de 
partid pentru curmarea unor ase
menea stări do fapt, cum sint folosite 
in acest scop mijloacele muncii 
politice de masă ? După analiza la 
care ne-am referit, comuniștii din- 
tr-un șir de organizații de bază (sec
ția traiamcnîc, axe și roți, S.D.V.- 
uri) au înscris pe ordinea de zi a 
unor adunări generale dezbateri care 
au dus la identificarea unor surse 
de risipă In diverse locuri de mun
ci. la conturarea unor măsuri vizi nd 
mai buna utilizare a mașinilor. 
O cercetare mai profundă a unor ci
fre medii mulțumitoare a reliefat și 
faptul că de mascau, in fond, ne- 
indeolinirea normelor de către un 
număr de muncitori, pierderile fiind 
„compensate" prin depășirile sub
stanțiale ale altora. Pornind de la a- 
ceastă constatare, numeroși comu
niști. muncitori cu experiență, și-au 
asumat răspunderea formării profe
sionale și moral-politice a unor ti
neri din preajma lor, sprijinindu-î 
in muncă. Alte organizații de bază au 
inițiat „schimburi de experiență la 
mașini", un fel de lecții practice 
predate de cei mai buni muncitori, 
care au înlesnit generalizarea unor 
metode înaintate de lucru. Totodată, 
o bună parte din agitatori au fost 
angrenați inir-o acțiune de durată 
împotriva rebuturilor, bătălie în care 
..arma" este argumentul concret, 
transmis de la om la om.

Desigur, toate aceste inițiative sînt 
notabile, cu o eficiență sesizabilă de 
pe acum. Ce se întreprinde insă in 
uzină pentru sprijinirea prin mijloa
cele muncii politice de masă a pre
ocupărilor pentru realizarea cifrelor 
de plan, inclusiv la consumul de ma
terii prime și materiale, care se în
scriu in chip firesc pe prima filă a 
agendei de lucru a organizației de 
partid ? O vizită la „Neptun" con
duce la constatarea că aici se acțio
nează încă insuficient și cu prea pu
ține mijloace pentru popularizarea 
obiectivelor ce trebuie realizate in 
perioada imediat următoare ; așa 
cum a relevat și un recent sondaj, 
nu toți oamenii cunosc exact ce în
datoriri le revin.

După cum se știe, munca politică 
de masă trebuie să se integreze or
ganic în procesul de realizare a sar
cinilor fiecărui colectiv. Dar la 
uzina d:n Cimpina rețin atenția, 
Intre altele, lipsa de actualitate a 
gazetelor de perete și a celor sati
rice. caracterul general, neconcret al 
agitației vizuale. Datele oglindind 
risipa — ce ne-au fost furnizate 
chiar la comitetul de partid — ar 
fi putut constitui argumente con- 
c'udentn. convingătoare pentru ac
țiuni politice susținute ; in secții insă 
iți atrag privirile gazete de perete 
vechi, unele chiar din februarie, ci
teva caricaturi satirizind intîrziați 
ori nedisciplinați, autorii lor avind 
insă grija să-și păstreze „eroii" in 
anonimat.

Iată și un alt fapt. In atelierul 
de S D.V.-uri, ca și la intrarea in

uzină, cite un afiș informează deta
liat despre ce pierde un muncitor 
(de categoria a IlI-a, trepta a 11-a) 
care absentează nemotivat 8 ore. Foar
te bine, dar n-ar fi fost oare mai con
vingător și mai util pentru întreaga 
fabrică dacă s-ar fi menționat ce 
producție s-ar fi putut realiza in 
cele 25 200 ore de lipsuri nemotivate, 
înregistrate in 1972 numai In secția 
de prelucrări mecanice ? Doar este un 
lucru de toți cunoscut că eficiența 
muncii politice este determinată, 
înainte de toate, de caracterul ci 
concret : adresîndu-se prin exce
lență conștiinței oamenilor, menirea 
el este să-i facă să înțeleagă ce este 
bine șl ce este deficitar în felul de 
a munci și n gindl al unora, incit

INSEMNĂRI DE LA

UZINA „NEPTUN" 
DIN CIMPINA

toate forțele să fie concentrate 
spre îndeplinirea in bune condiții 
a sarcinilor economice.

Am citit pe un avizier din secția 
de axe și roți regulamentul Între
cerii socialiste între brigăzile de ti
neret. El conține citeva prevederi im
portante pentru intărirea disciplinei, 
combaterea muncii de mintuială și a 
lipsei de grijă pentru funcționarea u- 
tilajelor. După lectura lui te întrebi 
insă firesc : cine e acum în fruntea 
întrecerii, cine sînt cei mai harnici 
și chibzuit! gospodari ai timpului, ai 
materiilor prime și materialelor, sau 
cine sint cei care — așa cum scrie 
in regulament — obținind un punc
taj negativ, au fost eliminați din 
competiție ? Sint întrebări pe care 
agitația vizuală le lasă, cel puțin 
deocamdată, fără răspuns. După cum 
nu suflă un cuvințel nici despre re
zultatele obținute de ceilalți munci
tori ai uzinei în întrecerea socialistă.

Din păcate, chiar și analiza comi
tetului orășenesc de partid, la care 
ne-am referit la începutul rânduri
lor de față, analiză care a pus in e- 
vidență numeroase cauze ale defi
ciențelor din uzină — a acordat, 
după părerea noastră, mai puțină a- 
tenție decit s-ar fi cuvenit activită
ții organizației de partid pe acest tă- 
rim. Este, desigur, pozitiv faptul

că s-a dedicat mult timp analizării 
felului cum lucrează conducerea ad
ministrativă. Dar cel puțin de tot a- 
tita atenție ar fi trebuit să se bucure 
și analiza modului in care se desfă
șoară activitatea politică de masă 
deoarece este firesc și necesar ca 
organizațiile de partid să susțină rea
lizarea Importantelor obiective econo
mice stabilite pentru uzină prin ac
țiunea conjugată a agitatorilor și ga
zetelor de perete, prin diverse for
me ale agitației vizuale. Nu întîm- 
plător deci, după ședința comitetu
lui orășenesc, s-au întreprins măsuri 
pentru mai buna organizare a pro
ducției, fără să se pună insă în func
țiune toate pirghiile muncii politice 
pentru sprijinirea acestei importante 
acțiuni. Or, asigurarea popularizării 
interesante, vii, a fruntașilor și suc
ceselor din uzină, critica principială 
a unor lipsuri, menținerea unui dia
log permanent cu masa largă a mun- 
c.lorilor prin agitatori, propagan
diști. prin toți comuniștii, prin mem
brii de sindicat și U.T.C.. ar fi am
plificat realizările dobindite. între
bările : cum pot munci mai bine ; 
există aici, la locul de muncă și in 
jurul meu, risipă; cit și cum se poa
te economisi? — trebuie să și le pună 
fiecare comunist din uzină, fie
care om al muncii. Și organizația de 
partid este datoare să ajute pe fie
care in parte, prin cele mai potri
vite mijloace ale muncii politice, 
să-și formuleze răspunsul adecvat. 
Activizarea și îndrumarea mai bună 
a agitatorilor, a colectivelor gazete
lor de perete și satirice, organizarea 
unei agitații vizuale convingătoare, 
concrete, rcactivizarea brigăzilor ar
tistice de agitație, crearea unei sta
ții de radioamplificare constituie 
obiective de cea mai mare însemnă
tate pentru organizațiile de partid 
din uzină, chemate să pună in acțiu
ne întregul arsenal al mijloacelor 
muncii politice de masă in bătălia 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
ce revin colectivului uzinei.

în desfășurarea unei asemenea ac
tivități susținute, comitetul de partid 
al uzinei „Neptun" are nevoie, in 
continuare, de sprijinul Comitetului 
orășenesc de partid Cimpina. Efor
turile pentru îndeplinirea planului, 
a sarcinilor economice in genere nu 
pot fi privite decit în indisolubilă le
gătură cu dezvoltarea unui înalt spi
rit de responsabilitate comunistă 
față de fiecare bun al societății, față 
de fiecare valoare creată prin mun
că — chezășia progresului nostru, 
a bunăstării tuturor.

Marla BABOIAN

Azi, ultima zi la

TRAGEREA SPECIALĂ 
„PRONOEXPRES"

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport orga
nizează, mâine, 13 mai 
1973, o nouă tragere 
specială „Pronoex- 
pres", la care se vor 
atribui 24 dc categorii 
de ciștiguri in bani 
(de valoare fixă și va
riabilă), autoturisme 
„Dacia-1 300“ și „Da- 
cia-1 100". excursii pe 
coasta Dalmației (cu 
autocarul) și excursii 
in Bulgaria și Grecia 
(cu autocarul).

Participarea la aceas
tă tragere specială 
„Pronoexpres" se face 
cu bilete de cite 3 lei, 
6 lei și 15 lei, varian
ta de 15 lei avînd 
dreptul de participare 
la toate extragerile. Se 
vor efectua 5 extra
geri, astfel : extrage
rea I. obișnuită, de 6 
numere diferite din 
45 ; extragerea a Il-a, 
obișnuită (in continua
rea primei extrageri), 
de 5 numere diferite

din cele 39 rămase în 
urnă după efectuarea 
extragerii I ; extrage
rea a IlI-a, suplimen
tară, de 6 numere di
ferite din 45 ; extra
gerea a IV-a, supli
mentară, de 6 numere 
diferite din 45 ; extra
gerea a V-a, specială, 
de 8 numere diferite 
din 45. In total, se vor 
extrage 31 de numere 
ciștigătoare.

Noi edificii sociale la Odorheiul Secuiesc, județul Harghita

tag, ■"

: hotelul „Tîrnava" și localul poștei
Foto : E. Dlchlscanu

jlN DL■ZBATERE PUBLICĂ:!
PROIECTUL LEGII PRIVIND PROTECȚIA 

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
O DEFINIRE MAI STRICTĂ 

A TERMENILOR

Definiția menționată în art. 3 al 
proiectului de lege impune vi
ziuni noi in arhitectonica și meto
dologia tuturor științelor, legarea 
organică a invățămintului de prac
tică. în acest sens, cred că in para
graful al doilea, de Ia art. 3, nu îșl 
găsește locul, definiția „echilibrului 
ecologic" — mai concret — „echili
brului geografic" fiind o chestiune 
de ordin didactic, de orientare in
tr-o anumită știință, ca biologia sau 
geografia. O asemenea tratare li
mitează concepția protecției mediu
lui Înconjurător la aspectele biolo
gice. Protecția mediului înconjură
tor trebuie privită astăzi ca o pro
blemă economică prioritară, ncmai- 
vorbind de aspectele ei tehnice și 
juridice. De aceea, propun ca for
mularea acestui paragraf să fie ur
mătoarea : „O atare accepțiune a 
mediului înconjurător demonstrea
ză că vechile cicluri naturale, com
portamentul fiecăreia dintre com
ponentele naturii nu mai pot fi în
țelese fără o raportare concretă șl 
precisă la ceilalți componenți și, in 
primul rind, la cei creați prin acti
vitatea umană, ca presiunea demo
grafică crescindă, progresul inevita
bil al industrializării și al urbani
zării, mobilitatea teritorială a gru
părilor omenești, transportul de 
materii prime, exploatarea accele
rată a energiei și alte activități ale 
omului".

In continuarea acestui articol, ar 
fi necesară enumerarea unor prin
cipii fundamentale după care ar 
trebui să ne conducem in abordarea 
mediului înconjurător. Acestea pot 
fi formulate in cuprinsul art. 4, în 
felul următor ; art. 4 : „Protecția 
mediului înconjurător are ca scop 
conservarea calității componentelor 
naturii, necesitatea corelării rațio
nale între calitatea mediului încon
jurător, activitățile umane, gradul 
de transformare și capacitățile de 
regenerare a structurilor naturale. 
Ținind seama de faptul că pămin- 
tul, apa, atmosfera, învelișurile pla
netare în ansamblu nu pot fi con
siderate recipiente de capacitate in
finită, puterea lor de primire șl 
neutralizare fiind limitată, creșterea 
economică trebuie bine coordonată 
cu acțiuni concrete de protecție și 
conservare a mediului înconjură
tor".

Cit privește articolul 5, acesta se 
limitează numai la „poluare". Se

impune o formulare din care să re
zulte că este vorba de evitarea 
distrugerii și degradării mediului 
înconjurător. Poluarea este doar un 
proces care intensifică degradarea 
unor componente. Deci, art. 5 ar 
putea fi formulat astfel : „Protec
ția mediului înconjurător, in înțe
lesul prezentei legi, constă in a- 
doptarea de acțiuni care să elimine 
sau să preîntimpine acele fenome
ne — naturale sau artificiale — 
care conduc la modificarea procese
lor fizice, chimice sau biologice 
ale factorilor de mediu, dăunează 
sănătății și stării de confort a oa
menilor sau provoacă pagube eco
nomiei naționale. Se au in vedere 
procesele de degradare și de po
luare care duc la modificarea cali
tății aerului, solului, subsolului, 
florei, faunei, precum și a altor re
surse naturale sau create de om".

La articolul 6. ar fi indicat să se 
precizeze, in final, că „factorii 
creați prin activități umane" se re
feră la efectele deosebit de grave 
asupra construcțiilor, instalațiilor in 
general, deteriorarea pieselor din 
materiale organice, la efectele coro
ziunii. Pot fi amintite, de aseme
nea, efectele degradării componen
telor naturale asupra patrimoniului 
artistic. în capitolul III, art. 53, ar 
trebui să fie cuprinse unele sar
cini ce ar reveni Ministerului Edu
cației și Invățămintului, respectiv, 
elaborarea unor studii, programe de 
învățămint și directive pedagogice, 
tehnice și profesionale, predarea u- 
nor obiecte de învățămint speciale, 
ca „Omul șl mediul înconjurător", 
sau introducerea noțiunilor respec
tive prin intermediul unor serii de 
discipline ca economia, geografia, 
tehnologia, sociologia, științele so
ciale în general ș.a.
Prof. unlv. dr. Vaslle CUCU 
prorector al Institutului central 
pentru perfecționarea cadrelor 
didactice

ACORD DEPLIN, PLUS 
UN APEL CĂTRE 
AUTOMOBILIȘTI

Recentul proiect de Lege privind 
protecția mediului înconjurător, 
care va fi supus în curînd apro
bării Marii Adunări Naționale, a 
stirnit in rindurile asociației noas
tre nu numai o aprobare deplină, 
dar și înalte sentimente de satis
facție. Vedem în aceste măsuri o

' i 
nouă și elocventă expresie de înăl
țător și profund umanism care ca
racterizează, de altfel, toate hotă- 
ririle conducerii noastre de partid 
și de stat. Căci ce poate fi mai 
înălțător pentru om decit să apere 
cel mal de preț tezaur din cite te
zaure are țara — pe el însuși 1 
Este o lege emoționantă prin grija 
ei pentru puritatea și frumusețea 
omului și a naturii. Este o lege 
despre viața noastră și cea a ur
mașilor noștri, o lege despre pre
zent și viitor.

Automobil Clubul Român este 
hotărit să-și unească eforturile sale 
cu eforturile celorlalte instituții și 
organizații obștești, intr-o concepție 
unitară, pentru îndeplinirea nobilu
lui țel pe care conducerea partidu
lui ni-1 pune în față — ocrotirea o- 
mului șl a naturii. Aerul nostru 
trebuie să fie mai sănătos, apele 
mai limpezi, pădurile mai curate.

în spiritul proiectului de lege 
care în curînd va deveni obligație 
de Înaltă onoare pentru toți cetă
țenii țării. Automobil Clubul Român 
a și luat măsuri pentru efectuarea 
în mod gratuit, în cadrul reviziilor 
tehnice anuale, a analizei gazelor 
de eșapament. Aparatura modernă 
cu care am dotat atelierele noas
tre, dintr-o serie de mari orașe ale 
țării, este în măsură să stabilească 
dacă automobilul verificat se în
cadrează din punct de vedere al 
evacuării în aer a unor produși cu 
efecte nocive, în limite admisi
bile. In caz negativ, remedieiji e- 
xistă : o corectă reglare a funcțio
nării motoarelor, a sistemului de 
aprindere, a carburației, pentru că 
un amestec excesiv de bogat gene-, 
rează oxid de carbon, ca și ema
nații de hidrocarburi nearse.

Paralel cu această acțiune, cu co
laborarea pe care o vom stabili cu 
organele prevăzute de lege pentru 
protejarea mediului înconjurător, 
vom milita continuu atît prin or
ganul nostru de presă, revista „Au
toturism", prin „seri ale automobl- 
liștilor", organizate de către filialele 
A.C.R., cit și prin alte mijloace, 
pentru crearea unui puternic curent 
de opinie și de conștiință în rîndul 
tuturor automobiliștilor, pentru ca 
fiecare din ei să devină un apără
tor al sănătății omului, un protec
tor al aerului, al naturii, al fru
museților și bogățiilor țării de care 
sintem atît de mindri cu toții.

Ing. Vaslle IORDACHESCU 
secretar general 
al Automobil Clubului Român

In drum spre comuna Salva. 
(Bistrița-Nă-ăud). autocamionul 
33—B—5919. aparținind T.M.B. 
șantierul Bistrița, a fost oprit 
la un control.

— Ce transportați cu mașina?
— Nisip — a răspuns, scurt și 

prompt, șoferul Gavrili Doce.
Și, intr-adevăr, pe platforma 

autocamionului, era o încărcă
tură de nisip. Dincolo de ea 
insă, se aflau ascunși... 5 viței 
legați de picioare ! Manevra 
eșuase. G. D. a recunoscut 
că făcea un transport clan
destin. Și, pentru că tot nu 
avea foaie de parcurs, i s-a în
tocmit pe loc cuvenitul proces- 
verbal.

Mai multă 
prudență 
nu strică

Trenul oprise in gara Timi
șoara. Dorina Rusu din comu
na Periam, județul Timiș, a 
coborit din vagon, dar in loc 
sâ iasă din incinta stației 
pe căile de acces obișnuite, 
a sărit peste un grilaj din
tre linii. Imprudența putea 
fi fatală. Pentru că, îndată 
după săritură, pe linia respec
tivă și-a făcut apariția o loco
motivă de manevră. Ca prin 
minune, R. D. a scăpat insă cu 
viață. La scurt timp după ce 
părăsea spitalul, ea primea din 
partea ADAS suma de 25 000 
lei, întrucit in clipa cind 
cumpărase biletul de tren, ca 
orice călător pe calea ferată, 
de altfel, intrase automat in rin- 
dul as^guraților. Firește, suma 
primită reprezintă pentru ea 
un ajutor important. Dar, cu 
un dram de prudență, intimpia- 
rea putea fi evitată.

Rubned redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorahe DAVID 
și corespondenții ,Scinteii'

Apărarea și-a început pledoaria cu o exclamație 
citată din Shakespeare : „Femeie, mult primejdioa
să !“ (Hamlet, actul intii, scena a 5-a). Tn proces 
erau, intr-adevăr, inculpate și două femei care au 
avut un rol nefast in afacere. Dar decăderea perso
najului principal de la cu totul alte cauze pornise.

TRATATIVE 
SUSPECTE

In ziua de 8 martie 1971 
se duceau tratative pentru 
lansarea pe piața mondială 
a unui mineral nou, steril 
de la alte extrageri. Pină 
nu demult ignorat, se des
coperise valoarea pe care 
o reprezintă această rocă 
pentru unele sectoare ale 
industriei chimice și a ma
terialelor de construcție. Se 
numește wolastonit Așadar, 
wolastonitul românesc ur
ma să intre in competiție 
pe eșichierul comerțului 
extern. Reprezentanții în
treprinderii care purta tra
tativele se pregătiseră oon- 
știincios pentrj acest eve
niment.

Erau trei : directorul teh
nic al întreprinderii de co
merț exterior, N.R., econo
mistul D.V. și inginerul 
N G.. ultimul ca reprezen
tant al Trustului de metale 
rare. Date, liste, studii, 
grafice, analize de conjunc
tură. zeci de parametri e- 
rau avuți in vedere pentru 
înfruntarea cu presupus a- 
bilul director al firmei 
străine KADI. primul co
merciant ce apărea cu un 
dosar de intenții ferme, 
curind după primele tato
nări ale partenerilor ex
terni.

Discuțiile au început cu 
protocolul obișnuit. dar 
s-au sfirșit derutant pentru 
unii dintre membrii dele
gației. Posibilul cumpără
tor a pus. plictisit, citeva 
întrebări in legătură cu ca
racteristicile mineralului, a 
primit răspunsuri pe care 
parcă nu le asculta, apoi 
partea română a făcut o- 
ferta de preț, care a fost 
Întâmpinată cu ironie de 
oaspete. In foarte scurtă 
vreme se ajungea la o In
tel, g^re. dar la mai puțin 
de jumătate din valoarea 
prețului pretins. Adică ia

limita inferioară a intenți
ilor părții române, fără 
nici un beneficiu pentru 
țară, ba chiar cu unele sa
crificii financiare, in scopul 
pătrunderii wolastonitului 
românesc pe piața domi
nată de furnizorii clasici.

Contractul avea o oare
care importanță, dar nu 
putea constitui un motiv de 
satisfacție pentru semnata
rii lui din partea română. 
Simplul fapt că actul nu 
fusese încheiat în varian
ta cca mai avantajoasă 
pentru noi — avantaj pe 
deplin meritat — trebuia 
să constituie, și constituia, 
un prilej de reflecție pen
tru negociatori. Doi dintre 
ei s-au gindit cu oarecare 
reproș la poziția celui de-al 
treilea, care asistase cu pa
sivitate la discuții, fără să 
depună nici un efort, fără 
să facă nici o intervenție 
care să contribuie la impu
nerea condițiilor prevăzute 
de partea română. Placidi
tatea respectivului era cu 
atit mai condamnabilă cu 
cit el, inginerul G. Nicolae, 
ca reprezentant al furnizo
rului intern, era omul cel 
mal apropiat de cei care a- 
sudau să extragă mineralul, 
care se străduiau să găseas
că soluțiile optime pentru 
sortare și innobilare, cu 
alte cuvinte — a căror 
muncă urma să fie valori
ficată.

încă ceva bizar a atras 
atenția economistului dele
gației române. Amănuntul 
era pur subiectiv și 5-a 
conturat difuz in atmosfe
ra surizătoare. protocolară. 
Dar nu putea scăpa unui 
cetățean mindru pină la 
susceptibilitate pentru pa
tria sa. atent pină la ob
sesie cu interesele ei. Acel 
„ceva" a fost notat de eco
nomistul D.V.. cu r?z< rva 
impusă de situație, sub for
ma unei mențiuni pe copia 
notei-ofertă ce cuprindea 
prețul inițial „Prezenta 
ofertă m -a f- st : iuit-i

in mod ostentativ de dl. 
ing. K. A. in ziua de 8.III. 
a.c. căruia nu t-a convenit 
prețul". Acel cuvint (sub
liniat de noi) ascundea 
mult mai mult decit iși 
închipuia D. V. și oricine 
la acea dată, ostentația era 
expresia superincrederii in 
sine a străinului, care în
credere nu era, la rindu-i, 
fără legătură cu pasivitatea 
inginerului G. Nicolae din 
timpul tratativelor.

Dar să vedem mai în
tâi ce era cu

FIRMA KADI
La data aceea reprezen

tanții români nu știau și 
nu aveau cum să știe că

mate din trei reprezentanți 
cu care trata. Mapa lui 
conținea un număr egal de 
liste, tabele și comparații 
cu acela din mapa părții 
române, memoria lui în
magazina inclusiv intenții
le acesteia, Iar sub aspect 
volitiv, în cugetul lui ră
suna o recomandare ascul
tată în seara precedentă : 
„Trebuie să ie-o luăm îna
inte. Miine forțăm situația 
ca să obținem protocolul. 
Aplicațiile industriale sint 
aici. Să știți cit luați. Să 
nu mai faceți cercetări. 
Asta ca să nu mai plătiți *.

Cine să fi fost liderul 
care mobiliza resursele de 
energie ale cetățeanului 
străin in vederea „forțării 
situației" ? Cine avea atita

delegat să le apere în nu
mele concetățenilor săi, în
semna un act de predare 
morală.

Acel act a fost cu atit 
mai grav cu cit el nu a 
fost singurul, nu s-a pro
dus spontan, in vreun mo
ment de derută, sub beția 
vrajei feminine sau in alt
fel de împrejurări ocazio
nale. A fost minuțios ti
cluit șl pregătit.

GRUPUL 
„AMBIȚIOȘILOR"

G. Nicolae se împrieteni
se de mai multă vreme cu 
Josdfa I„ fostă acționară a 
societății anonime CACIR,

tragă foloase materiale. 
Wolastonitul era numai un 
punct in program — pri
mul. Urmau altele.

Cum s-au cunoscut și, 
mai ales, cum au ajuns G. 
Nicolae și Josdfa I. să pe
cetluiască înțelegerea lor 
josnică de a trafica inte
resele românești este greu 
de înțeles. Două caractere 
roase de ambiții egoiste, 
scorojite la dogoarea iubi
rii de sine, n-a fost prea 
greu să se apropie. In pre
zent, fiecare motivează, cu 
o seninătate derutantă, că 
de fapt el... a urmărit, dar 
pe o cale mai subtilă, bi
nele patriei. In plus, G. N. 
pozează in savantul distrat 
care a picat in mrejele u- 
nei femei diabolice, scă-

DECONTUL PENAL
A 30 DE ARGINTI..
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inițialele KADI însemnau 
doar atit : K.A. — diplo
mat inginer și nici că nu
mărul salariaților numitei 
firme reprezenta abia ju
mătatea acestei denumiri. 
Adică doi : directorul și o 
secretară. Lansat fără suc
ces in felurite antreprize, 
inginerul K.A. era falimen
tar ca om de afaceri. S-a 
autoconstituit in firmă a- 
flind de wolastonitul româ
nesc. Spera să-l cum
pere cu un preț derizo
riu și să-1 revindă, după 
simpla asigurare a tranzi
tului, la dublă valoare.

Pierzant in afaceri și ig
norant in materie, străin 
de țară și de interesele ei, 
K.A. avea totuși un ascen
dent. și încă unul impor
tant, asupra delegației for

grijă să nu se facă cheltu
ieli suplimentare... de că
tre alții ? Unde avea loc 
discuția „pregătitoare" a 
tratativelor oficiale ?

Grijuliul personaj nu era 
nimeni altul decit delega
tul cel plictisit de la masa 
tratativelor deschise, jar 
convorbirea se purta in
tr-un cadru foarte parti
cular. respectiv in aparta
mentul Josnici I. din blo
cul d ■ pe bd. Ana Ipâtes- 
cu, colț cu str. Grigore A- 
lcxandrescu. Simpla intil- 
nire tainică, In acel loc. 
după luarea a fel de fel de 
măsuri pentru asigurarea 
secretului, deci simpla în
tâlnire cu un cetățean 
străin care avea să-și în
frunte in ziua următoare 
interesele lui personaje cu 
interesele pe care G.N. era

apoi stenodactilografă par
ticulară. Cultura poliglotă 
a acesteia o adusese de
seori in legătură cu felu
riți cetățeni străini, oaspeți 
oficiali sau particulari ai 
țării noastre. Fire de o 
ambiție aproape bolnăvi
cioasă. egoistă, obsedată de 
icb'ea de a se afla in cen
trul atenției, fără scrupule 
morale. Josefa I. trăia tot 
mai frămintată de ideea 
să-și încheie viața cu o 
mare lovitură. G.N. se con
tura părtaș ideal, cu secre
tele pe care le deținea și 
prin anumite defecte de 
caracter.

împreună au conceput o 
activitate sistematică de 
trădare a secretelor eco
nomice ale țării noastre in 
domeniul minier de pe ur
ma căreia urmăreau să

pîndu-se de secrete pe la 
colțul buzelor. Că J.I. are 
atributele femeii fatale nu 
contestă nimeni. S-a văzut 
și in timpul procesului cu 
cită plăcere s-a postat ea 
in poziția de șalanger al 
celor din boxă, lăudindu-se 
cu puterea pe care o avea 
asupra membrilor grupu
lui, laude presărate de-a 
lungul unui interogatoriu 
care — scăzind pauzele le
gale — a durat aproxima
tiv 18 ore. (O exemplară 
cursă a răbdării, minuțio
zității și legalității dezba
terilor). Dar împrejurările 
concrete ale faptei exclud 
ideea că G. Nicolae acțio
na orbește, manevrat de 
teribila Jos6fa. Prin acte 
conștiente, bine pregătite, 
el aducea la ’intîlnirile se
crete date, înscrisuri, mos

tre pe care le punea la 
dispoziția străinilor.

Ce fel de interese cura
te erau acelea care se 
consumau in intilniri se
crete cu convorbiri codifi
cate, la date și ore fixe, 
dar in afara cadrului ofi
cial ? Ce fel de datorii 
nobile erau acelea — răs
plătite (după cum se va 
vedea) cu piese auto ? Și 
mai ales, ce fel de acte 
patriotice erau acelea care 
duceau in pragul unor 
grave prejudicii, pe care 
numai intervenția promptă 
a organelor competente 
le-a evitat ?

Mirșăvia era organizată 
ca o societate de afaceri, 
compusă din Josdfa I., 
G. Nicolae și Mihai O„ — 
concubinul Josâfei, un co
mandor de pe vremea 
avioanelor biplane. „So
cietatea", clandestină — se 
înțelege, cu reguli exacte 
de comunicare și de îm
părțire a veniturilor, cu 
cont la bancă în străină
tate — urma sâ capteze in
formațiile și să le valori
fice luind contacte și pur- 
tind tratative cu oameni 
de afaceri străini. Era 
vorba să poarte adevărate 
negocieri prealabile, un 
fel de uverturi ale trata
tivelor oficiale, prin care 
să se asigure anticipat 
condiții net avantajoase 
pentru străini și dezavan
tajoase pentru România, 
clauze cărora G.N. urma 
apoi să le asigure consfin
țirea și in contractele sem
nate în numele statului. 
Bineînțeles că toate aces
tea urmau să fie făcute în 
schimbul unui comision. 
Valoarea lui — pină la 66 
la sută din profitul ce ar 
fi fost realizat de partea 
străină — sugerează am
ploarea acțiunii trădătoare 
concepute.

Cu aceste intenții „gru
pul" a căutat un prim par
tener, pentru wolastonit, 
apelind in acest scop la 
serviciile Dorinei O„ ne
poata JosSfei, aventurieră 
stabilită peste hotare. Prin 
mrejele acesteia a fost gă
sit partenerul ideal, fali
mentarul K.A., numai bun

A să figureze ca beneficiar 
la export intr-o tranzacție 
nesperată de el, dar siguxK 
sută la sută.

Ceea ce au omis mem
brii „grupului" din calcu
lele lor era faptul că mi
nuțiozitatea pregătirilor, 
discreția totală asigurată, 
abilitatea minții lor alcă
tuiau totuși o acoperire 
prea scurtă pentru dimen
siunile faptei. Tranzacțiile 
lor particulare priveau 
substanță din trupul țării, 
care, fie și sub formă de 
rocă sterilă, tot cu sudoa
re și cu singe a fost și va 
fi oricind sfințită. Devota
mentul celorlalți membri 
ai delegațiilor române din 
care a făcut parte G.N. 
(K.A. nu a fost singurul 
partener lansat pe orbită 
de „grupul" amintit, dar 
nici economistul D.V. nu a 
fost singurul reprezentant 
atent pină la susceptibili
tate) vigilența și prompti
tudinea cu care au acțio
nat organele Ministerului 
de Interne au dejucat in 
faza de tentativă ' 
țiunea ticluită de 
nare a economiei 
nale. Opțiunea 
lui K.A. la prima rundă a 
tratativelor a fost retrasă. 
Celelalte încercări, cu alți 
parteneri, lipsiți de loia
litate față de firma ai că
rei oaspeți erau, care in- 
țelesescră să ajungă la 
masa tratativelor prin „an- 
tecamera" din bulevardul 
Ana Ipătescu, au fost și ele 
dejucate. Iar „grupul", din 
toată combinația, s-a ales 
cu patru cauciucuri și cu 
citeva plăcuțe de 
pentru automobilul 
sonal al inginerului 1 
colae. Mai puțin 
treizeci de arginți.

Diferența o vor 
in instanță. Procesul celor 
cinci, care se fac vinovați 
pentru tentativa de a în
călca legile țării, a fost 
judecat in fond de Tribu
nalul militar teritorial 
București și se află In re
curs la Tribunalul Suprem.

infrac- 
submi- 
națio- 

acordată

frlnă 
per- 

G. Ni- 
decît

încasa

Sergiu ANDON
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CUM ȘI-AU GĂSIT APLICARE 
Raționalizarea structurilor 
organizatorice și integrarea 
specialiștilor în producție?

400000 DE HECTARE! "
Cu toate greutățile provocate de intemperii 
in aceste zile, porumbul poate fi și trebuie 

insămințat pe intreaga suprafață
După rum se știe, în toate Întreprinderile și centralele industriale 

«-avi aplicat ample măsuri oe raționalizare a structurii lor organiza
torice. potrivit Directivelor Consiliului de Stat Acestea sint măsuri 
de o deosebită importanță pentru a se asigura un grad maț înalt de 
funcționalitatea și. totodată, spre a se satisface cerințele presante 
de cadre tehnico-ingincrești necesare producției in diferite unități e- 
conomice, ca o condiție esențială pentru progresul tehnico-științific, 
pentru ridicarea calității și performanțelor produselor.

Modul in caro aceste masuri și-au găsit aplicarea, problemele ce 
trebuie soluționate in continuare, altfel ca ele să dea rezultatele aș
teptate. au fost analizate și dezbătute in adunările de partid des
chise care au avut loc in întreprinderi și centrale. Cu prilejul acestor 
adunări s-a constitui1, un fond prețios de propuneri și recomandări, 
au fost adoptate planuri de măsuri care concretizează sarcinile ime
diate ale organizațiilor de partid și conducerilor unităților. De aceea, 
procesul perfecționării și raționalizării structurilor organizatorice și al 
îndeplinirii prevederilor decretului in legătură cu trecerea unui mare 
număr de specialiști in activități direct și efectiv productive nu poate 
fi considerat încheiat. Urmărirea modului In care se aplică planurile 
de măsuri, propunerile făcute constituie in momentul de față o ce
rință de prim ordin in fața organizațiilor de partid, conducerilor cen
tralelor și întreprinderilor.

Să vedem, mai lntii. ce propuneri 
și sugestii interesante s-au făcut in 
adunare cu activul de partid de la 
Centrala de prelucrare a lemnului 
din București — centrală gTefată oe 
Combinatul de industrializare a lem
nului Pipera și care reunește un 
număr de 39 de întreprinderi, cu 184 
de fabrici. Reținem citeva :

• încadrarea efectivă, cit mai 
grabnică a specialiștilor — ingineri, 
tehnicieni și din cadrul personalului 
TESA — la noile locuri de muncă, 
in vederea încărcării la capacitatea 
maximă a mașinilor și utilajelor, 
asigurării asistenței tehnice pe toate 
cele trei schimburi. (Lemuel Tudor, 
economist in cadru] serviciului apro
vizionare).

• Adaptarea. în cel mai scurt 
timp, a regulamentului de ordine in
terioară la condițiile nou create, 
precizarea atribuțiilor și sarcinilor 
pentru fiecare compartiment și sala
riat in parte (dr. ing. Mihai Petri - 
can. șeful serviciului organizare, 
control și protecția muncii).

• Raționalizarea evidenței și * 
formularisticii, atit la nivelul fiecă
rei unități in parte, cit și in rapor
turile dintre întreprinderi, centrală, 
minister și celelalte organe centrale, 
in vederea eliminării birocratismu
lui. (Sebastian Ciocirlan, jurist con
sult).

Cum au începui să fie soluționate 
problemele impuse de noul cadru 
organizator, ridicate de participanții 
la adunare ? Ce efecte practice au 
avut măsurile adoptate pină acum 
in domeniul raționalizării structurilor 
organizatorice și care este stadiul a- 
plicării lor integrale ? Iată ci
teva din subiectele abordate in ca
drul discuțiilor cu cadre de condu
cere și specialiști din centrala de 
prelucrare a lemnului.

— Pentru creșterea gradului de 
operativitate, a competenței condu
cerii activității de producție — ne-a 
spus ing. Aurel Rizea. directorul 
general adjunct al centralei de pre
lucrare a lemnului — hotăritoarc a 
fost acțiunea, acum încheiată, de 
repartizare a cadrelor de specialiști 
in sectoarele direct productive, in 
atelierele de proiectare și concepție, 
de înlăturare a numeroase verigi 
intermediare, generatoare de para
lelisme și birocrație, atit la nivelul 
fostului Combinat de industrializare 
a lemnului Pipera, cit și în celelalte 
întreprinderi din subordinea centra
lei. S-a asigurat astfel un raport 
mai just, net favorabil activității 
direct productive, intre funcțiile de 
execuție și cele de conducere. Dacă 
la fostul combinat, la un cadru de 
conducere reveneau 6 cadre de exe
cuție, in prezent, acest raport este 
de unu Ia zece.

Intr-adevăr, prin transpunerea in 
practică a prevederilor Decretului 

ÎJtohsiliului de Stat, pe ansamblul 
centralei, un număr de peste 2 300 
de galariați au fost încadrați și lu
crează efectiv in sectoarele produc
tive ale întreprinderi lor, in atelierele 
de proiectare, cercetare și concepție. 
Ca urmare, numărul muncitorilor 
direct productivi a sporit cu 1920, iar

CONTRACTELE DE
(Urmare din pag. I) 
atunci cind, după studierea docu
mentației tehnice, au fost stabilite 
anumite termene de livrare. Cola
borările sint, intr-adevăr, o proble
mă la ora actuală — și nu numai 
pentru Uzina mecanică de utilaj 
chimic București. Dar atit uzina, ci', 
mai ales forurile ei de resort — 
Centrala industrială de utilaj teh
nologic, chimic, petrolier și minier 
și Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele — aveau o- 
bligația de a acționa prin toate pir- 
ghiile legale in vederea respectării 
programelor de cooperare, impulsio
nării sosirii reperelor și subansam- 
blelor de la unitățile colaboratoare.

Ne-ăm referit la cazul Uzinei me
canice de utilaj chimic, dar ea nu 
este singura unitate care justifică 
prin diferite cauze nerespectarea 
disciplinei contractuale. Astfel, 
Centrala industrială electrotehnică 
din Craiova, intre cauzele nelivră- 
rii in patru luni a peste 48 la sută 
din volumul contractat de transfor
matori de putere, include și reali
zarea in ultima decadă a lunii apri
lie — adică in asalt — a unui nu
măr important de produse, acu- 
zind insuficienta capacitate a sec
ției de expediție și lipsa unor 
vagoane speciale pentru încăr
carea mărfurilor. Pentru so
luționarea unor asemenea ne
ajunsuri nu este insă nevoie să se 
mărească capacitatea secției de ex
pediție și nici 6ă se achiziționeze 
noi vagoane, oricit ar fi ele de 
speciale. Ci, pur și simplu, sâ se 
elimine lucrul in asalt la 6firșit de 
lună, care dă o imagine falsă a po
tențialului productiv al furnizoru
lui și. cum se intimplă adesea, de
termină neonorarea la data stabi

cel al inginerilor ocupați în sectoa
rele de proiectare și cercetare s-a 
mărit dc la 56 la 329 ; cil privește 
numărul tehnicienilor, inginerilor și 
specialiștilor — care conduc di
rect procesele dc producție — a- 
ccsta a crescut dc la 11 la 133. 
Numai la nivelul fostului Combinat 
de industrializare a lemnului Pi
pera, de pildă, din cei 189 de sala- 
riați TESA, deveniți disponibili,

DUPĂ ADUNAREA CU 
ACTIVUL DE PARTID DE LA 
CENTRALA DE PRELUCRARE 
A LEMNULUI BUCUREȘTI

96 de specialiști au trecut să lu
creze efectiv in secțiile de fabrica
ție, 14 cadre cu studii superioare — 
in atelierul de proiectare, restul ur- 
mind să se califice într-una din 
meseriile de care este nevoie.

Acest important aflux de specia
liști către secțiile direct productive, 
atelierele de proiectare și cercetare 
s-a desfășurat sub directa îndru
mare a organelor și organizațiilor 
de partid — care s-au îngrijit, in 
toată această perioadă, de asigurarea 
tuturor condițiilor in vederea inte
grării rapide a specialiștilor la noile 
locuri de muncă — a creat, cum era 
și firesc, premisele îmbunătățirii în
tregii activități productive, creșterii 
eficienței economice in toate sectoa
rele de activitate. La nivelul plat
formei industriale Pipera, bunăoară, 
trecerea unui număr mare de spe
cialiști direct pe mașini (linii teh
nologice complexe) va permite reali
zarea unei producții suplimentare, 
pină la sfirșitul acestui an, in va
loare de aproape 4 milioane lei.

— In ceea ce privește formarea 
grupelor și atelierelor dc proiectare 
și cercetare, in majoritatea fabrici
lor — ne relata ing. Dumitru Ni- 
coarâ, director tehnic și de produc
ție al centralei — acest lucru con
stituie, la ora actuală, un fapt îm
plinit Specialiștilor ocupați in a- 
ceastă sferă de activitate li s-au 
repartizat sarcini majore in direcția 
asimilării de noi utilaje, proiectării 
de produse noi, extinderii și moder
nizării unităților existente, elaboră
rii unor noi materiale și produse 
accesorii ș.a. Fiecare unitate are, de 
altfel, obligația ca, in cel mai scurt 
timp, să comunice centralei propu
nerile de teme ce vor fi abordate, 
în vederea corelării lor cu planul de 
proiectare și cercetare al institutu
lui nostru de cercetări și proiectări 
și, deci, eliminării paralelismelor in 
acest domeniu de activitate.

O problemă care preocupă, în cel 
mai înalt grad, conducerea centra
lei, organizațiile de partid din uni
tățile componente o constituie stabi
lirea atribuțiilor pe fiecare serviciu 
in parte. In acest sens, toate com

lită a unor contracte. în acest 
sens, centrala din Craiova putea fi 
ajutată chiar de unii din propriii 
săi beneficiari — cum ar fi C.T.E. 
Brăila, I.R.E. Bacău, I.R.E. Baia 
Mare, Uzina de oțeluri aliate din 
Tirgoviște — care n-ar fi trebuit 
să admită prevederea in contract a 
datei de livrare la sfirșitul lunii, 
ci eșalonat, in cadrul fiecărei de
cade.

Alte unități furnizoare, in res
tanță, cum ar fi Combinatul de 
petrochimie din Borzești, motivea
ză prin cauze de forță majoră ne
onorarea unor obligații contrac
tuale. Unitatea amintită nu a livrat 
20 tone de sodă caustică între
prinderilor teritoriale de aprovizio
nare din Galați și Ploiești, 433 tone 
Combinatului de fibre artificiale 
din Brăila și alte 203 tone Uzinei 
de fibre sintetice de la Săvinești, 
acuzind o avarie la un transforma
tor de la instalația de electroliză. 
Dar, oare, avariile apar așa, din 
senin ? Nu sint tot efectul exploa
tării necorespunzătoare, insuficien
tei griji pentru întreținerea insta
lațiilor ?

Din exemplele date rezultă o 
concluzie clară : abaterile de la 
disciplina contractuală sint, in 
primul rind, consecința unor deti- 
ciențe in activitatea proprie a pro
ducătorilor. In direcțuț eliminării 
neajunsurilor organizatorice interne 
trebuie să se acționeze pentru re
cuperarea grabnică a restanțelor, 
pentru readucerea la normal a tu
turor relațiilor contractuale. Este 
deci obligația comitetelor oameni
lor muncii și a organizațiilor de 
partid din unitățile respective de 
a acționa neintirziat, cu hotărî re, 
pentru respectarea programelor de 
fabricație, pentru livrare* fără in- 

partimentele funcționale ale centralei 
sint angrenate in elaborarea și pre
cizarea sarcinilor ce le revin, potri
vit regulamentului cadru dc organi
zare și funcționare al centralei, in 
condițiile noii structuri organizatori
ce, precum și In fundamentarea ne
cesarului de personal. Pe baza aces
tor propuneri, in prezent sc 
definitivează cu strictețe sarcinile 
ce revin fiecărui loc de muncă In 
parte, in care s-au integral specia
liștii.

In mare parte, la combinatul de 
prelucrare a lemnului, In alte între
prinderi din cadrul centralei, acțiu
nea de perfecționare a structurilor 
organizatorice, de repartizare a ca
drelor la noile locuri de muncă ș.a., 
este Încheiată. Cu toate acestea, așa 
cum a rezultat din discuția purtată 
cu tov. Constantin Brătan, locțiito
rul secretarului comitetului de partid 
al centralei, au mai rămas încă o 
serie de probleme care se impun de 
urgență rezolvate, atit de conduce
rea centralei, cit și de o 6erie de 
alți factori din afară. Ele se referă 
la : simplificarea neînlirziată a for
mularisticii, intrucît pină in prezent 
nu s-a întreprins nimic concret în 
direcția raționalizării circuitului 
hirtiilor, atit între centrală și în
treprinderi, cît și în raporturile 
centralei cu ministerul și cu ce
lelalte organe centrale ; defalcarea, 
pină cel tirziu la 15 mai a.c., a pa
trimoniului productiv șl a cifrelor de 
plan ale întreprinderilor fostelor 
C.E.I.L.-uri intre celo două centrale 
create în ramura lemnului — de pre
lucrare și de industrializare ; stabili
rea pină la sfirșitul lunii mai a sar
cinilor și a delegărilor de atribuții. 
Sint chestiuni ce se cer grabnic 
soluționate, pentru ca Centrala de 
prelucrare a lemnului din Bucu
rești să desfășoare pe deplin o 
activitate rodnică.

Constantin DUMITRU 

Țesătoria întreprinderii „Cazane" din Orșova. Descurcindu-se cu agilitate in 
păienjenișul de fire, trei din fruntașele secției de preparație a fabricii, Ma
riana Micloș, Veronica Cristea și Ruxandra Mangu. obțin zilnic însemnate 

depășiri ale sarcinilor de producție

APROVIZIONARE
tirziere a produselor către bene
ficiari. Contractul odată semnat 
reflectă o obligație legală a produ
cătorului de a asigura unei unități 
beneficiare produse la un anumit 
termen și în anumite condiții teh
nice și calitative. Deci, orice neres- 
pectare a sa înseamnă o încălcare 
a prevederilor legale. Dar, dincolo 
de aspectul juridic al problemei. 
nerespectarea contractelor înche
iate are consecințe economice 
adinei, determinind dereglări in 
aprovizionarea tehnico-materialâ, 
in execuția ritmică a unor lucrări 
de investiții. De aceea, disciplinei 
contractuale trebuie să i se acorde 
maximă atenție in toate unitățile 
din economie.

Nu trebuie trecute cu vederea 
anumite greutăți provocate fie de 
necontractarea unor materiale din 
import, fie de neprimirea lor la 
vreme. Cauzele se regăseso în celo 
mai multe cazuri in operativitatea 
scăzută, manifestată in întocmirea 
și circulația documentațiilor de im
port, ca și in activitatea greoaie a 
unor unități specializate do comerț 
exterior. Esențial este ca, in cel 
mai scurt timp. toate problemele 
de această natură să fie clarificate, 
in așa fel incit, in lunile_ urmă
toare, producția să nu aibă de su
ferit din cauza nesosirii unor ma
teriale din import.

Este necesar. totodată. ca m 
domeniul contractual să-și găseas
că cit mai grabnic rezolvarea și o 
altă problemă de prim ordin : per
fectarea aprovizionării cu metal a 
unităților economiei în semestrul II 
a.c. La ora aotuală. lucrările pre
gătitoare sint mult întirziatc. Deși 
contractarea metalului trebuia Fă 
se afle intr-o fază avansată, nici 
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(Urmare dîn pag. I)

există circa 100 000 hectare cu băl
tiri și exces dc umiditate. De aceea, 
comandamentele județene pentru 
combaterea inundațiilor și organele 
locale de partid și de stat au antre
nat mii de oameni la săparea de 
canale și șanțuri pentru scurgerea 
apelor. Este necesar ca în zonele cu 
exces de umiditate si mai ales aco
lo unde pe cimp există bălți rezul
tate din ploi și pe terenurile pe 
care s-a revărsat apa riurilor, să 
sc execute de urgență canale și 
șanțuri dc scurgere. Apa trebuie 
evacuată in timpul cel mai scurt, 
pentru a nu înăbuși culturile.

ÎN JUDEȚUL VASLUIț_________

S-a încheiat 
însămînțarea porumbului

VASLUI (Corespondentul „Scinteii", Vasile Iancu). — In ziua 
de 10 mai, in cooperativele agricole de producție din județul 
Vaslui s-a încheiat însămințarea porumbului pe 77 500 hectare. 
Din planul inițial (84 000 hectare), 6 500 hectare sint în zonele 
cu alunecări de teren, care intră in amenajări pentru recuperarea 
lor prin împăduriri, terasări și alte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. In prezent, in unitățile agricole se fac lucrări de între
ținere la floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și la porumb, se efec
tuează ultimele plantări in cimp ale răsadurilor de legume.

programele de fabricație nu sint 
întocmite. Pină la 11 mai a.c.. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele nu depusese incă spe
cificațiile pentru cantitățile de me
tal necesare in semestrul al doilea 
al anului. Aceasta in vreme ce ul
timul termen acordat pentru în
cheierea contractării metalului este 
15 iunie a.c. și mai trebuie par
curse o serie de etape precontrac- 
tuale : întocmirea programelor de 
fabricație, emiterea repartițiilor. în
ceperea tratativelor precontractuale 
și rezolvarea eventualelor neînțe
legeri. Operațiunile sint cu atit 
mal complexe cu cit sarcina de li
vrare prioritară a metalului către 
unitățile producătoare de utilaj 
tehnologic este in continuare in vi
goare.

Pentru unitățile din economie, 
pentru toți factorii care răspund de 
asigurarea unei aprovizionări teh
nico-materiale ritmice a întreprin
derilor. in conformitate cu necesi
tățile producției, de livrarea la 
termenele stabilite a utilajelor pen
tru investiții trebuie să tie clare 
comandamentele majore ale planu
lui pe acest an. în acest sens tre
buie să se acționeze cu fermitate 
la toate eșaloanele economiei, pen
tru ca toate condițiile materiale 
ale producției pe acest an, asigu
rate prin plan, să fie înfăptuite in 
realitate. Aceasta este o obligație 
legală, o sarcină de partid de mare 
însemnătate pentru toti lucrătorii 
din domeniul aprovizionării tehni- 
co-materiale, creindu-se pe această 
bază premisele pentru realizarea 
ritmică, decadă cu decadă si lună 
de lună, a planului in fiecare în
treprindere.

• MĂSURI URGENTE PENTRU EVACUAREA EXCESULUI DE APĂ DE PE CÎMP

• SE IMPUN ACȚIUNI SPECIALE PENTRU PLANTAREA Șl PROTEJAREA LEGUMELOR 
O ATENȚIE DEOSEBITĂ ÎNGRIJIRII ANIMALELOR TINERE

ÎNSAMiNȚĂRILE DE PRI
MĂVARĂ. Ploile au întrerupt. 
In unele zone, executarea lucrări
lor de pregătire a terenului și se
mănat. Din datele centralizate ieri 
la minister rezultă că au fost in- 
sămințate 2 100 000 hectare cu po
rumb, ceea ce reprezintă 87 la 
sută din suprafețele prevăzute 
a se cultiva in întreprinderile a- 
gricole de stat și 83 la sută 
in cooperativele agricole. înseamnă 
că au mai rămas de insămințat 
400 000 hectare cu porumb, cele 
mai mari rămineri în urmă la exe
cutarea acestei lucrări fiind în coo
perativele agricole din județul

Forța asocierii - măsurată 
în mii de hectolitri de lapte

— Cu o mie două sute mai mult ?
— Da, cu atit. Și nu e vorba de 

porumb, unde citeva ploi bune ..sal
tă" recolta cu o mie de kilograme, 
ci de lapte.

Cu doi, ani în urmă, coopera
tivele agricole din cadrul consiliului 
intercooperalist Sighișoara au obți
nut in medie numai 890 1 lapte pe 
vacă furajată, producție nerentabilă, 
care greva bugetul unităților respec
tive. Pierderile erau acoperite din 
veniturile realizate in alte sectoare 
de activitate. La cooperativele agri
cole din Albești, Daneș. Sighișoara 
și Boiu, cadrele de conducere con
siderau că degradarea biologică a 
efectivelor de vaci face imposibilă 
rentabilizarea fermelor.

..După înființarea asociației. îna- 
nul 1971, am trecut la aplicarea u- 
nor măsuri energice de redresare a 
fermelor — ne spune ing. loan Radu, 
directorul asociației. Ceea ce am 
vrut să demonstrăm conducerilor 
oooperativelor agricole cu argumentul 
fantelor este că munca stăruitoare, 
deloc ușoară in 
creșterea vacilor, 
poate duce la re
zultate bune nu 
abia dună 3—4 
ani. cum se sus
ține adesea. ci 
încă din nrimul 
an de la asigura
rea bazei mate
riale. Dovada 
cea mai conclu
dentă este că anul trecut am obți
nut. in medie. 2 106 1 lapte pe vacă 
furajată, cu 1 216 litri mai muLt decît 
se realizase cu un an înainte de in
trarea fermelor in asociație. Iată evo
luția producției, pe citeva din aceste 
ferme : in comparație cu 1971, anul 
trecut, producția de laDte pe vacă 
furajată la ferma Albești a crescut 
de la 1 403 1 la 2 205 1. la ferma Da
nes media a sporit de la numai 
1 073 1 la 1 980 I. iar la ferma Si
ghișoara — de la 1 257 1 la 2 230 1. 
Nu este o producție mare, nu sint 
cifre spectaculoase, dar ceea ce s-a 
realizat reprezintă deja o invitație 
la... studierea experienței cîștigate".

Am căutat să aflăm resorturile 
care au determinat un curs nou al 
activității fermelor asociate. Se re
levă pregnant munca stăruitoare des
fășurată din inițiativa comitetului ju
dețean de partid pentru închegarea 
unor colective puternice de îngriji
tori, alcătuite, in general, din aceiași 
cooperatori care lucraseră in aceleași 
locuri de muncă și in anii trecuți, 
iar acum, in marea lor majoritate, 
îngrijesc același Iot de animale. O 
mare eficientă au măsurile pentru 
permanentizarea îngrijitorilor prin 
cointeresarea lor pe baza acordului 
global și crearea condițiilor mate
riale pentru a obține producții și 
venituri mai mari.

Un efect salutar are îmbinarea co
interesării materiale cu stimularea 
exigenței și răspunderii pentru mun
ca încredințată. întronarea unei dis
cipline ferme, concretizate, intre al
tele. prin respectarea riguroasă a 
programului. Un exemplu conclu
dent : in noaptea primului revelion 
de după constituirea asociației, mai 
exact in primele ore ale zilei de 1 
ianuarie 1972 directorul și tehnolo
gul asociației au făcut un „tur al 
fermelor" pentru a controla prezen
ta la lucru și aplicarea indicațiilor 
privind ingrijirca. furajarea și mul
sul vacilor. Cu excepția unui sin
gur caz de Îmbolnăvire, in toate cele 
6 ferme îngrijitorii erau la datorie, 
fără nici cea mai mică intirziere sau 
abatere do la program. Poate că unii 
ar fi tentați să minimalizeze acest 

Brașov, unde s-a realizat 42 Ia 
sută din suprafața planificată ; 
Argeș — 45 la sută ; Teleorman — 
48 la sută ; Olt — 50 la sută ; Sibiu 
— 53 la sută. Este necesar ca, peste 
tot, să fie luate măsuri in vede
rea insămințării tuturor suprafe
țelor prevăzute a se cultiva cu 
porumb. Unitățile agricole trebuie 
să-și procure de urgență sămință 
din hibrizii timpurii de porumb, 
care pot ajunge la maturitate pină 
la venirea toamnei. De asemerfea, 
trebuie continuate lucrările de în- 
sămințare la celelalte culturi — 
soia, fasole și orez. In vederea gră
birii lucrărilor, ministerul a luat 
măsura ca din județele in care se
mănatul s-a încheiat să fie trimise 
peste 1 500 de tractoare in jude
țele Teleorman, Olt, Argeș și Sibiu 
pentru a contribui la grăbirea se
mănatului. Este necesar ca orga
nele agricole din județele respec
tive să ia măsuri ca aceste uti
laje, precum și cele din dotarea 
proprie a unităților să fie utilizate 
cu randament maxim, astfel ca lu
crările să fie terminate în timpul 
cel mai scurt.

ÎN LEGUMICULTURA. aw 
cum s-a mai arătat, vintul, care a 
suflat cu intensitate, a descoperit 
unele solarii. Este necesar să se ia 
măsuri pentru recuperarea foliei de 
polietilenă cu care să fie învelite 
din nou solariile, asigurindu-se ast
fel microclimatul necesar dezvoltă
rii In bune condiții a plantelor. 
Grădinile de legume fiind situate, 
în general, in locuri mal joase, sint 
afectate cel mai mult de excesul de 
apă provenit din ploi sau din re
vărsarea riurilor. în asemenea si

..punct ciștigat", să mai închidă ochii 
la minutele pierdute si la micile acte 
de indisciplină. Or. este știut că în
lăturarea hotărită a neajunsurilor 
mici este de natură să le prevină 
pe cele mari. De precizat că marea 
majoritate a brigadierilor fostelor 
ferme zootehnice lucrează efectiv in 
aceleași unități. în punctele cheie 
ale producției, cum ar fi prepararea 
furajelor și întreținerea instalațiilor.

Asocierea favorizează specializa
rea și profesionalizarea cadrelor, 
concentrarea eforturilor pe direcții 
bine conturate, cum ar fi, de 
pildă, aplicarea măsurilor teh
nice și organizatorice de dirija
re științifică a procesului de produc
ție. Citeva exemple sint concluden
te. In februarie 1971. in fermele care 
au constituit asociația, procentul de 
vaci gestante era de numai 19 la sută 
din totalul efectivelor, adică mai 
puțin de jumătate față de indicii 
normali. Numărul mare de vaci 
sterpe și neproductive, junincile îm
bătrânite, furajate pină la virsta de

în asociația intercooperatislă din Sighișoara s-a obținut, 
de la aceleași vaci, cu aceleași adăposturi, dar cu o altă 
organizare și responsabilitate, în mai puțin de doi ani, o 

producție dublă de lapte

4—5 ani fără să fi dat viței și lap
te constituiau un balast greu de 
schimbat, in ultimă instanță una din 
cauzele principale ale nerentabilită- 
ții acestui sector. Pentru înlăturarea 
acestei situații, frecvent intilnite in 
multe ferme de vaci, s-a organizat 
instruirea practică a îngrijitorilor, ei 
fiind cei dinții in măsură , să ob
serve starea fiecărui animal. S-a fă
cut un control sanitar-veterinar ri
guros. fiind redate producției toate 
animalele cu sterilitate temporară. 
Acestea au fost tratate nu numai 
cu medicamente, așa cum se făcea 
adesea in trecut, ci mai ales cu ra
ții de furaje, echilibrate din punct 
de vedere al conținutului in substan
țe nutritive. Complexul de măsuri 
aplicat s-a soldat cu un rezultat 
peste așteptări ; incepind din ianua
rie 1972 procentul de vaci gestante 
a ajuns să reprezinte 52 la sută din 
totalul efectivelor, depășind pro
centul normal.

Una dintre cele mai importante 
măsuri luate incă de la constituirea 
asociației se referă la preluarea și 
delimitarea precisă a terenurilor 
destinate producerii furajelor. Aici 
s-a schimbat ceva și incă in mod 
decisiv, pentru că in cooperativele 
agricole unii se ocupau de produ
cerea furajelor, alții de creșterea 
vacilor. In fapt, după spusele îngri
jitorilor de Ia ferma Albești „unii 
se făceau că produc furaje, ceilalți 
se tinguiau că nu le au“. Acum in 
mina fermierilor au fost date nu nu
mai animalele și adăposturile, ci șl 
cel mal important mijloc de reali
zare a oricărui plan de producție în 
agricultură : pămintul. La un efec
tiv de 5 000 taurine, din care 2 500 
vaci, atit cit s-a planificat pentru 
finele anului in curs, asociația a 
preluat 1 900 hectare teren arabil 
și 4 700 hectare pășuni și finețe 
naturale, cu un potențial produc
tiv incă scăzut. Aceeași suprafa
ță va rămine și în perspectiva a- 
nului 1975 cind cirezile asociației vor 
număra circa 6 000 taurine, din care 
3 000 vaci de lapte. Dună cum ne 
spunea ing. Mircea Galea, tehnolo
gul asociației, gospodărirea pămân

tuații s-a recomandat să se exe
cute de urgență canale șl șanțuri 
de scurgere, pentru ca terenul să 
se zvinte cit mai repede. întrucit se 
constată și pierderea unor plante 
care au fost rupte de vînt, unită
țile agricole să se întrajutoreze cu 
răsad, pentru a se putea realiza 
integral suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu diferite legume.

ÎN SECTORUL CREȘTERII 
ANIMALELOR. Ținînd seama de 
evoluția vremii — ploi Însoțite de 
temperaturi scăzute — ministerul a 
recomandat ca animalele tinere 
Gcoase la pășunat să fie adăpostite 
imediat in grajduri și saivane. De 
asemenea, trebuie protejate împo
triva frigului și a ploilor oile tun
se și cele gestante. în adăposturile 
unde sint cazate animalele tinere și 
in special in halele cu purcei și 
pui, să se asigure temperatura pre
văzută in tehnologiile de creștere. 
Deoarece timpul nefavorabil stân
jenește activitatea normală în fer
mele zootehnice, trebuie luate mă
suri ca in apropierea adăposturilor 
de animale să se creeze stocuri 
suficiente de furaje.

Organele de partid, de stat și a- 
gricole din județele In care ploile 
și vintul au cauzat pagube culturi
lor agricole sau au stinjenit desfă
șurarea normală a lucrărilor au da
toria sâ sprijine unitățile agricole 
in vederea inlăturării neajunsurilor 
și să ia măsuri pentru grăbirea 
lucrărilor în cimp, astfel ca toate 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
>ă fie insămînțate integral.

tului destinat nutrețurilor este 
preocuparea de căpetenie in fieca
re fermă. Este firesc să fie așa. de
oarece valoarea nutrețurilor repre
zintă peste 70 la. sută din totalul 
cheltuielilor in producția de lapte șt 
carne. O măsură foarte importantă 
se referă la repartizarea terenurilor 
destinate furajelor, in apropierea 
fermelor pentru reducerea cheltuie
lilor de transport. Este o importan
tă schimbare de optică fată de si
tuația din trecut, cind plantele de 
nutreț erau amplasate pe oele mai 
slabe terenuri, adesea dispersate și 
la mari distante de ferme. O altă 
schimbare se referă la îmbunătățirea 
structurii plantelor de nutreț, in fa
voarea trifolienelor bogate în pro
teină și a culturilor suculente — 
porumb siloz și sfeclă furajeră, care 
asigură cea mai mare cantitate de 
substanțe nutritive la hectar. De a- 
semenea. a sporit preocuparea pen
tru fertilizarea pămlntului. Se evită 
situațiile intilnite frecvent în coope
rativele agricole, cind ingrășăminte- 

le erau dirijate 
mai mult spre 
culturile consi
derate principale 
și pentru care se 
acordă premii ori 
sint mai mult in 
atenția organelor 
agrioole. Numai 
pentru recolta de 
furaje din acest 
an pe terenul a- 

rabil s-au administrat peste- 15 000 
tone gunoi de grajd. La ferma de 
vaci Sighișoara, in comparație cu 
anii trecuți, recolta medie de po
rumb siloz de pe 60 nectare s-a du
blat. ajungi nd la 50 tone la hectar.

In condițiile constituirii a nu
meroase complexe și asociații de 
creștere a animalelor — așa cum s-a 
precizat in hotărârea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie—martie a.c. 
este de mare actualitate delimitarea 
numărului unităților asociate numai 
în cadrul aceluiași consiliu inter- 
cooperatist. Asociația de la Sighi
șoara a preluat 8 din oele 12 fer
me de taurine din raza consiliului 
intercooperatist. Totuși, din dorința 
de a scoate din impas ferma de vaci 
a cooperativei Sintioana. aceasta a 
fost asociată cu toate că face parte 
din alt consiliu intercooperatist, ceea 
ce limitează posibilitățile dc cuprin
dere a problemelor, de conducere e- 
fectivă și operativă a producției. De 
menționat și o altă concluzie : pen
tru producția de furaje și pentru c- 
xecu tarea altor lucrări este indicat 
să se folosească utilajele aceleiași 
stațiuni de mecanizare a agricultu
rii. ceea ce permite organizarea ju
dicioasă a reparațiilor, redistribuirea 
mașinilor după necesități, extinderea 
acțiunilor de cooperare și întraju
torare etc.

In oondițiile aplicării elementelor 
tehnico-organizalorice adecvate. în
deosebi a preocupării pentru asi
gurarea furajelor, permanentizarea 
și cointeresarea materială a îngri
jitorilor este posibilă nu numai spo
rirea intr-un timp relativ scurt a 
producției de lapte, ci și rentabili
zarea acesteia. Bilanțul asociației pe 
anul trecut s-a Încheiat cu un be
neficiu de 39 000 lei. Este incă pu
țin. dar pornind de la milioane de 
lei pierderi înregistrate in aceleași 
ferme, acest beneficiu reprezintă un 
indiciu că in viitor se vor obține 
rezultate superioare.

C. BORDEIANU
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MEMORIA ȚNULUȚ REVOLUȚIONAR 1848

Bărbați iluștri 
în marmura recunoștinței 

pe Cîmpia Libertății

Programul l

Eficiența

NICOLAE 
BÂLCESCU

înt-e fruntașii Revolu
ției de la 1848. cel ce avea 
să devină simbolul aces
teia, cel ce întruchipa cel 
mai viu in actele sale po
litice ca și in scrisul său 
vizionar spiritul revolu
ției. patosul ei s-a numit 
Nicolae Bâlcescu.

I-a fost dat istoriei pa
triei noastre, atit de în
cercată prin vremuri, să-și 
scrie in paginile ei, prin
tre marii eroi, și numele 
unui mare istoric, numele 
lui Nicolae Bâlcescu.

I-a fost dat istorici pa
triei noastre, luminată de 
atitea destine ce s-au de
senat cu flacără nepieri
toare pe chipul vremii, să 
numere printre marii ei 
bărbați. printre stegarii 
idealurilor naționale, nu
mele tinărului Nicolae 
Bâlcescu.

Născut în București, In 
mahalaua Boteanului, în 
vara anului 1819. tinârul 
Bâlcescu avea să se for
meze în atmosfera spi
rituală a unei epoci zbu
ciumate, sub impresia eve- 

de la 1821,
ci nd se proclamase, spre
memoria anilor ce vor 
urma, că „patria este no
rodul iar nu tagma jefui
torilor".

Elev, în 1832. al colegiu
lui Sf. Sa va, înzestrat — 
cum scrie Ion Voinescu II 
— „cu o inteligență întin
să, cu o imaginație bogată, 
cu o memorie rară", in 
stare să recite, La fel ca 
unul din colegii săi, poe
tul Gri gore Alexandrescu, 
„sute de versuri', se va 
ilustra in primul rind prin 
marea sa pasiune pentru 
studiul istoriei, cu predi
lecție al istoriei naționale. 
Pentru Bâlcescu istoria ță
rii românești, mult zbu
ciumată, dar mereu traver
sată de acte de înalt 
eroism, a constituit nu 
numai prilejul unei medi
tații eroice, asupra trecu
tului, ci Și al unei scrutări 
lucide a prezentului și vii
torului. Istoria, cu faptele, 
cu evenimentele, cu în
cleștările ei. a fost pentru 
el nu numai o lecție, ci și 
un îndemn. A înțeles mai 
bine decit mulți dintre 
contemporanii săi că in 
istorie totul se petrece, 
sau trebuie să se petreacă 
sub semnul unei continui
tăți legice, câ mai presus 
de orice se cer așezate 
ideea de patrie, unitate 
națională, de suveranitate, 
ideea de dreptate și frăție.

Religia lui Bâlcescu a 
fost, indiscutabil, istoria 
poporului său. In numele 
ei, respectindu-i dimen
siunile eroice, s-a adincit 
in paginile seculare adu- 
cindu-i la lumină comori
le de învățăminte. In nu
mele ei. visind-o dusă cu 
cinste mai departe de ge
nerația sa, de generațiile

ce aveau să vină, nu a 
ezitat să-și Asume ideile 
îndrăznețe, revoluționare, 
devenind el însuși ctitor 
al unor asemenea idei șl 
fapte.

II vom afla alături de 
„încercarea de mije rt 
condusă de Dimitrie Fiii— 
pescu, al cărei scop avea 
să-l caracterizeze mai tir- 
ziu în ..Mersul revoluției 
in istoria românilor" ca
fiind acela de a continua 
..programa Revoluției de
la IbM". Consecință : pri
mul contact cu reacțlunea 
vremii. condamnarea la
3 ani de inchisoare, exe
cutați parțial la Gor- 
gani și, apoi, la mi- 
năsțirea Mărgineni. $i 
primele semne ale unei 
boii ce il va răpune in 
floarea virstei, la numai 33 
de ani. „£u mi-am început 
viața in!rind in pușcărie 
pentru revoluție, va scrie, 
fi închisoarea obligă ca 
noblețea". Dăruirea sa 
pentru cauza revoluției, a 
progresului social ai țârii, 
pentru afirmarea ideii de 
unitate și făurire a unei 
patrii așa cum o prefigu
rase prin actul său istoric 
Mihai Viteazul (domnito
rul căruia i-a înălțat prin 
cartea sa cel mai măreț si 
durabil monument) va con
firma din plin această 
„profesiune de credință" a 
marelui revoluționar. Pro
fesiune de credință justi
ficată do el ca întemeietor 
al societății secrete „Fră
ția" (1843) a cărei deviză 
..Dreptate ! Frăție ex
prima deziderate social- 
politice majore ale timpu
lui ; sau ca militant ener
gic pentru pregătirea re
voluției, in slujba căreia 
aducea o armă de temut : 
istoria țărilor românești, 
marea ei lecție. Pro
fesiune de credință con
firmată cind va declara 
profetic : „vai de acele 
nații unde un mic nu
măr de cetățeni iși în
temeiază puterea și ferici
rea lor pe robirea gloate
lor. Ele pier". Sau cind va 
manifesta, la Paris, in 
1848, alături de revoluțio
nari și va trimite o înflă
cărată scrisoare lui Vasile 
Alecsandri. Cind va con
voca in Rue de l'Univer- 
site pe tinerii români a- 
flați la studii in Franța, șl 
va concepe un program, 
preconizind începutul re
voluției. in același timp, 
in Moldova și Țara Româ-

• . Cind va contribui 
la redactarea Proclamației 
revoluționare. rostită de 
Heîiade Radulescu la Iz
laz. Cind va organiza re
voluția in Prahova, in Vil- 
cea. Cind va lupta pentru 
ca spiritul revoluționar să 
nu se stingă, atrăgind a- 
tenția asupra marilor pe
ricole ale capitulării, ale 
neinfăptuirii programului

revoluționar. Cind va de
clara solemn : „revoluția 
nu trebuie să cadă la i.n- 
pâcăciune cu dușmanii 
săi ; ea trebuie ori să-i în
vingă, ori să fie învinsă 
de ei și dacă, ar fi căzut, 
să cadă măcar cu demni
tate, cu măreție". Or, con
firmată. cind in fata ezi
tărilor. prevalării orgo
liilor și intereselor de cla
să. va cere „nu faceți poe
zie și sentimentalism. ci 
dreptate strașnică". Cir.d 
după infringerea revolu
ției în Țara Românească 
va trece in Transilvania 
propunind soluții lucide 
pentru colaborarea dintre 
revoluționarii români șl 
maghiari, soluții, din pă
cate, neduse la împlinire.

Pentru Nicolae Bâlcescu 
revoluția era o necesitate 
istorică, izvorită din reali
tățile social-politice ale 
meleagurilor românești. 
Afirmând că „revoluția 
generală fu ocazia, iar nu 
cc uza revoluției româ
ne", păstrindu-se optimist, 
după infringere — „Nu e 
totul pierdut. S-a sfirșit 
numai un aci ; al doilea 
este de obicei cel mai fru
mos și cel mai mișcător" 
— editind, in ideea de a 
duet' mai departe bătălia 
începută, revista „Româ
nia viitoare" (al cărei 
motto, „Dreptate. Frăție, 
Unitate" conține principa
lele obiective ale luptei), 
Nicolae Bâlcescu se va 
dovedi consecvent idealu
rilor sale.

„România noastră va 
exista... E orb cine n-o 
vede", scria cel care visa 
un stat național, in care 
să se înfăptuiască ,.dom- 
nirea poporului prin po
por", cel care voia să sfir- 
șească „o scriere asupra 
lui Mihai Viteazul" și să 
pună „piatra de temelie a 
unității naționale".

Prin scrierile sale, stră
bătute de un înălțător pa
triotism, de o caldă iubire 
pentru popor, pentru oa
menii de jos, prin ideile 
sale revoluționare, progre

siste, multe dintre ele an- 
ticipind realitățile unei 
Românii de mai târziu, fer- 
tilizind terenul pentru re
ceptarea ideilor socialiste, 
Nicolae Bâlcescu s-a afir
mat ca un mare gînditor, 
ca un mare istoric. Desti
nul a făcut ca acest pasio
nat cercetător al istoriei 
sâ devină — prin credința 
și vocația sa. prin faptele 
sale care-și află afirmarea 
de apoteoză in 1840 —
erou al istoriei insăși, în 
numele adevărurilor că
reia și-a purtat viața ca 
pe o flacără sacră.

...A murit, cum se știe, 
departe de țară, obligat 
la aceasta de represiunea 
ce a urmat după neizbin- 
direa revoluției. Era in 
28 noiembrie 1852. Avea 33 
de ani și ajunsese cu 
scrierea sa fundamentală 
„Românii supt Mihai Vo
ievod Viteazul" la capito
lul al XXXIIl-lea al cărții 
a VI-a. murind cu un 
nestins și mare dor de 
țară, găsindu-și pretimpu
riu odihna in cimitirul să
racilor din Palermo. Sfir- 
șitul lui era doar un în
ceput. Nicolae Bâlcescu, 
aflat, cum scria Alecsandri 
îndurerat, „pe plaiul in- 
străinării" iși începea a- 
tunci marea călători» prin 
istorie, devenind simbol al 
unor idealuri ce aveau 
să-și afle împlinirea peste 
aproape un secol.

Scria Nicolae Bâlcescu 
despre Mihai Viteazul : 
„Eroul va cădea...". Dar 
„va adăuga un nume glo
rios mai mult la șirul 
martirilor unității națio
nale. iar silințele lui vor 
lumina calea generațiilor 
viitoare și o zi va veni, cit 
de tirziu, cind ursitele 
glorioase ce el a visat 
pentru nație se vor îm
plini".

Fără să o știe, exprima, 
de fapt, nu numai des
tinul marelui voievod, ci 
însuși propriul destin, un 
destin de mare patriot, de 
mare revoluționar.

Nicolae DRAGOȘ

GEORGE
BARIT

Personalitate puternică, 
George Bariț (1812-1893) 
nu încetează să dezvăluie 
noi aspecte ale activității 
sale atât de bogate, intim 
legate de aspirațiile de li
bertate și cultură ale ro
mânilor transilvăneni. Re
cent, o bogată culegere din 
corespondența ce i-a fost 
adresată (George Bariț și 
contemporanii săi) scoate 
in relief un pasionant por- 
tret-indirect. reconstituie 1- 
maginea omului, a militan
tului și a spiritului său 
politic, așa cum s-a re
flectat Ln conștiința ge
nerației sale. Este „un 
corpus" al unei cores
pondențe de major in
teres istoric, documentar 
— dar și literar. Căci 
opera multora dintre 
scriitorii secolului al 
XIX-lea ardelean se află 
contopită cu biografia lor 
publică, revelatoare pentru 
cunoașterea climatului e- 
fervescent al unui veac de 
frămintări. nădejdi, aspira
ții. eșecuri, dezamăgiri și 
neîncetat ideal de unire a 
tuturor românilor. George 
Bariț e dintre aceștia. E- 
rudiția lui, împletită cu un 
vizibil talent narativ, me
morialistic, in care cititorul 
de azi descifrează vocația 
unui autentic prozator, pă
trunde in paginile Părților 
alese din istoria Transilva
niei, in ziaristica lui bătă
ioasă, in vastul său eplsto- 
lier etc. Scriitorul impune, 
in memorialistica sa frag
mentară, In impresiile de 
călătorie prin Ardea! și in 
Țara Românească (cu ad
mirabile surprinderi ale 
unui peisaj social, la Bucu
rești, și cu o indeminare 
psihologică in fiteva pă
trunzătoare portrete) sau

intr-un carnet de drum prin 
Germania (1845). Străbătând 
o Europă agitată de pre
vestirea furtunii de La 1848, 
Bariț putea să tragă unele 
concluzii pentru militan
tismul său politic însuși, 
cu un ecou literar in Auto
biografia sa. Numele său 
râmine legat mai cu seamă 
de existența primei școli 
românești brașovene, de 
inițiativele unei treziri prin 
cultură a conștiinței națio
nale și revoluționare, pen
tru care școala și presa 
constituie arme văzute cu 
eficace operativitate.

întemeietor al Foii pen
tru minte, inimă șl litera
tură și al Gazetei Transilva
niei, el le conduce in spi
ritul unei clare aspirații de 
unire a energiilor, fâcind 
loc publicări: unor articole 
semnate de colegii săi de i- 
dealuri din Muntenia și 
Moldova, militind intr-o 
direcție paralelă cu efortu
rile lui Heliade, KogăLni- 
ceanu, Alecu Russo, N. 
Bâlcescu ș.a. Abilitatea zia
ristului de superioară in
teligență știa să inșele ri
gorile cenzurii habsbur- 
gice, să învăluiascâ sen
surile dar să extragă tot
odată direcțiile agitatorice, 
dictate de necesitățile ine
xorabile ale revoluției, 
încă de la începutul lui 
1848 el Iși exprima convin
gerea că marea furtună „va 
scutura și va cutreiera toa
tă Europa, incepind de la 
staturile cele mai mari și 
tari pină la cele mai mici 
șl neputincioase. Să fim 
mai bărbați — îndemna el 
fără echivoc — câutați la 
evenimente drept in față". 
Calitatea dominantă a gin- 
diril lui Bariț e luciditatea.

judecata nesentimentală, e- 
liberatâ de prejudecăți de 
orice gen, ceea ce l-a aju
tat să vadă în revoluție o 
mișcare socială in primul 
rind, peste barierele na
ționale, Indcmnind la uni
rea tuturor naționalităților 
asuprite in cuprinsul im
periului pajurei cu două 
capete. Idealul său. lim
pede conturat, era nevoia 
istorică a unei înțelegeri 
intre naționalitățile tran
silvane, pe baza egalității 
depline in drepturi. Demer
sul ziaristului politic și a! 
militantului practic se con
topea astfel în direcțiile 
democratice ale stingii re
voluției. dominată de op
tica lui N. Bâlcescu. Nu al
tele sint direcțiile gândirii 
lui critice, către care voca
ția iui scriitoricească, reve
nită ades in preocupările 
lui Bariț ca o mustrare, il 
îndeamnă la luarea unei 
poziții in dezbaterea gene
rală. Micile lui eseuri de

critică literară (Scriitorii 
clasici, Traducere, Cărți- 
cititori, Citcce populare ro
mânești ș.a.) împlinesc por
tretul spiritual al acestui 
gînditor care a trăit intens 
ritmurile vremii lui, știind 
să răspundă unui co
mandament major : aJ 
prefacerii revoluționare. O- 
mul sensibil, cu dramele 
lui intime, cu neliniștile și 
agitația vieții zilnice, se 
retrage ln fața Istoriei — 
căreia ii dă totul, bucuros 
câ poate să-și servească 
nația. Bariț este o figură 
culturală de prim ordin in 
peisajul secolului a) 
XIX-lea. o personalitate e- 
nergică, laborioasă, inepui
zabilă in resurse colocviale 
și in angajarea de acțiuni 
concertate, care-și găsește 
bucuria in idee și Împli
nirea in sentimentul ones
tității slujirii cauzei po
porului său.

Mircea ZXC1U

J

t.OO Curs d» limbi germană. Lec
ția a 5j-a.

9.J0 A fost odntA ca niciodată... 
, Povestea micului cocoșat" 
ill). Film artistic, producție 
a studiourilor din R.D.G.

10,00 Telex.
10,06 Publicitate.
10.10 Ansambluri folclorice — 

„Floare bânAțeanâ". Clntece 
și jocuri populare din zona 
Caransebeșului.

10.(0 De vorbi cu gospodinele.
It.CO Selecțlunl din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
11.50 Roman foileton „Cintec 

apusul soarelui". ~ 
V — „Secerișuri.

12,30 Cârti și Idei
13,N Telejurnal.
15.00 Telex.
15,05 “ -

la
Episodul

Cunoașteți legile f 
tatea respectări! 
a legii contractelor 
mice — îndatorire l 
rel unitAți socialiste, a 
cArul om al muncii.

15,20 Barzi șl rapsozi. Neculal Po
pescu — comuna Victoria, 
județul Brăila.

15.30 Emisiune în limba germană.
15,15 Ritm, tinerețe, dans.
18.50 Un an de la semnarea Tra

tatului dc prietenie, cola
borare șl asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă 
România șl Republica De
mocrata Germa afl.

19,00 Arc peste timp i „Oamenii 
pădurilor". Un film de Pop 
Slmlon.

:P.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20,00 Cfntecul sAptăminll : „Via
ța-! frumoasă" dc Petre Mi- 
hăescu, text de 
gescu. Interpretează < 
Chirlac, acompaniată 
Cristian Popescu «1 '
Enache.

20,05 Avanpremieră.
20.10 52 de inițiative in 52 

tămini. Cooperatori... 
ani.

20,25 Teleenciclopedia
21.10 Film serial „Mannlx".
22,00 Gtannl Morandl. Inrcgis- 

trArl din cadrul concertului 
prezentat de ctntftrețul ita
lian pe scena Sălii Palatului.

22.30 Telejurnal.
22.40 Concurs internațional 

gimnastică modernă. : 
țiunl înregistrate de la

23.10 Cîntece de petrecere.
Programul II

10.00 Agenda.
16.10 Armonii intime : din 

mal frumoase lieduri 
terpretate de Emilia Petres
cu. Magdalena Cononovlci, 
Martha Kesler, Dan Iordă- 
chescu și Dan Mușetescu.

16.40 Azi șl miine — emisiune 
informație culturală la zi.

16.50 Avanpremieră.
16,55 Publicitate.
17,00 Melodii populare.
17.30 Reporterii noștri peste 

tare. Itinerar sloven < 
Iugoslavia).

17,45 Film artistic : „Gioconda fă
ră surfs". Scenariul șl 
gia : Malvina Urștanu.

Necesl- 
riRuroasc 

econo- 
« flecft- 

fie-

Sapa Geor- 
Corlna 

.1 de 
George

de 
la

sâp- 
zece

I de 
Selec- 
Sofla.

de

* ho- 
(R.S.F.

re-

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Basarab — 20.
• Opera Română : Balet» »tm-
fonice — 10.30.
• Teatrul de operetă : Contc»a 
Maritza — 19.30.
o Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
na — 30, (sala Studio) : 
nlerul din Manhattan — 1..
q Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 20.
@ Teatrul
— 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O, Memphis 1 — 19,30, 
(sala Studio) ; Schimbul — 20.
• Teatrul Gluleștl : Omul care
a văzut moartea — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
• Teatrul ,.Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra șl Ali- 
gru — 17. (sala din str. Acade
miei) : RAI și nătărăi — 15.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Vllegiaturlștli — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal
nașe" (;*’* ' ' ‘
cuvintul
Victoriei
19,30.
• Ansamblul art'stic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19.30.

L. Cara-
Furtu- 
Prlzo- 

20.

Mic : Stilpll «oclctățil

malmu-

rx! sr.t'.r'.: rr.Lz’.c-l „C. Tă- 
(«Lala Savoy) : Revista are 

19,30, (sala din Calea 
nr. 174) : Groapa —

■ h h a
(Urmare din pag. I)

an-deosebire de generații 
terioare de copii, este că ei 
privesc și înțeleg agricultu
ra prin prisma condițiilor 
unei producții moderne, or
ganizate pe baze științifice. 
O indrăgesc și 1 se dedică 
cu pasiune, ceea ce, să re
cunoaștem, reprezintă pen
tru ei o orientare profesio
nală rodnică in perspectiva 
viitorului. Participarea co
piilor la asemenea activi
tăți, munca lor directă pe 
ogoare, reprezintă pentru 
el o adevărată școală de e- 
ducație în cultul muncii, al 
respectului și dragostei 
pentru făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale ale 
societății.

In orizontul actual de 
preocupări al copiilor de la 
sate — cu largă deschidere 
spre viața nouă de pe me
leagurile natale, spre viața 
nouă, socialistă a țării în
tregi — se profilează Lnsă 
tot mai mult și direcții ori
ginale, deosebite, acțiuni ai 
căror promotori sint copiii 
din această generație, care 
pentru prima oară fac loc 
unor elemente noi in exis
tența tradițională a satului 
Să poposim, pentru o pri
mă exemplificare, in satul 
Vlădeni-Vale — județul Bo
toșani. De vreo cițiva ani 
încoace, pionierii au prin* 
gustul... electricității. Mai 
lntii, modeste instalații ș‘- 
experiențe de laborator li 
lecțiile de fizică. Mal apoi 
îndrăznețe aplicații prac
tice, intre care, cea mai dc 
răsunet — radioficare? 
școlii. Iar acum, in ul
timul timp, o inițiati
vă temerară : un ade
vărat atelier de radloelet- 
tronlci, pentru reparația și 
Întreținerea aparatelor dc 
radio și televizoarelor lo
cuitorilor comunei. Pasiu
nea pentru tehnică, utiliza
rea cu dezinvoltură a unei 
cuceriri a lumii moderne, a 
uneltelor sale dc către co-

cercetării literare
Criticul francez Ferdinand Bru- 

ncliere făcea o interesantă relație 
intro șintezft și generație, voind kA 
evidențieze faptul câ fiecare genera- 
t i! are înscrisă in ea nevoia sintezei. 
Bineînțeles, nu toate generațiile lșl 
îndeplinesc această necesitate poten
țială. Mai râmine să funcționeze vo
ința, capacitatea de elaborare care 
trebuie să transforme in realitate un 
dat fundamental ținînd de Însăși 
structura internă a unei generații.

Elementul voință, la nivelul unei 
generații, depășește subiectivitatea 
individuală, intrînd ln relații multi
ple, printre care cele mal frecvente 
țin de ideologia literară și social- 
politică a epocii. Considerată ln acest 
context, o sinteză Isforico-litcrară nu 
este o apariție întimplătoare, ci o 
emanație a dezvoltării organice a 
unei literaturi.

Cerința sintezei nu este de înre
gistrat doar la nivelul unei genera
ții, ea trebuie să fie un țel a) fie
cărui cercetător. Sinteză înseamnă 
substanță, autodepășire, contribuție 
nouă, originalitate. Sinteza reprezin
tă chintesența unor cercetări une
ori îndelungi, În
seamnă 
muncii 
Unii se 
discute, 
verse motive, des
pre eficiență, ab- ——————— 
străgindu-se, ast
fel. de la o raportare la opinia pu
blică, de ln o riguroasă considerare 
a cerințelor și judecăților acesteia.

La nivel național, nu este deloc 
indiferent dacă, la un moment dat, 
constatăm că scriitori de a doua și 
a treia mină sint suprasolicitați de 
critici și istorici literari cu studii, 
ediții critice, monografii, în timp ce 
ediția Eminescu stagnează, iar mari 
scriitori, ca Sadoveanu, Rebreanu, Ar
ghezi, Blaga ș.a. nu au beneficiat 
încă de aprofundate interpretări 1a 
nivelul valoroasei lor opere.

Eficiența accentuează asupra con
fruntării cu practica a rezultatelor 
unei cercetări. Ținind seama de ri
gorile publicului, sinteza, pentru a fi 
eficientă, trebuie să abordeze o pro
blematică majoră și de actualitate. 
Sinteză nu înseamnă privire super
ficială. ci adincire, evidențierea ele
mentelor esențiale. Sinteza exclude 
limitarea la rezumarea unor lucrări 
anterioare, cl presupune un punct de 
vedere nou. o depășire a stadiului la 
care a ajuns cercetarea la un mo
ment dat. Cine își ia răspunderea 
unor sinteze trebuie să fie foarte 
bine informat. Esențialul poate fi 
pus in evidență doar în comparație 
cu multe alte fapte neesențiale, care 
trebuie insă cunoscute de autor. Așa- 
numita stăpinire a materialului aici 
iși spune cuvintul. Eficiența se află 
lntr-un raport direct cu noțiunea de 
valoare și a ne întreba cit de efi
cientă este o sinteză Înseamnă a 
vorbi despre însăși valoarea ei.

Am Insistat asupra conținutului 
noțiunilor de sinteză și eficiență și 
asupra raporturilor necesare dintre 
ele, pentru a arăta că îndemnu
rile spre sinteză pe care conduce
rea partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le adresează cercetătorilor 
sint reieșite dintr-o profundă medi
tație asupra realității noastre știin
țifice și dintr-o responsabilă consi
derare a conexiunilor multiple pe 
care le implică fenomenul. De pil
dă. în Cuvintarea la consfătuirea 
cadrelor didactice care predau știin
țele sociale in învățâmîntul superior, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe baza 
analizei necesităților învățământului, 
a dezvoltării și diversificării știin
țelor moderne, a cunoașterii statu
tului sociologic al cititorului contem
poran și a implicațiilor economice și 
etice pe care le generează poliloghia, 
cerea concentrare, evaluare a esen
țialului, sintetizare : „Expunerea
unei idei mari nu necesită neapărat 
dimensiuni monumentale. Dimpotri-

eficiența 
noastre, 

feresc să 
din di-

vă, tocmai lipsa puterii de sinteză 
duce adesea la amplificarea exage
rată a unor lucrări".

Dar se pare că, uneori, ln practica 
editorială, lucrurile nu sint Înțe
lese chiar așa. Dacă au apărut ex
celente sinteze despre clasicismul 
românesc (Dumitru Păcurariu), des
pre iluminism (D. Ghișe și P. Teo
dor), despre romantism (P. Cornea), 
despre curentul expresionist în 
România (Ov. S. Crohmălniccanu), 
ori despre structura nuvelei (N. Cio- 
banu) sau a povestirii (Ion Vlad) ș. a. 
nu puține sint cazurile cind editurile 
publică așa-zise sinteze, luind poale 
in considerare doar faptul că sint 
scurte. Numărul de pagini ar trebui 
să varieze in funcție de tema abor
dată. nu după stasul colecției sau al 
unor sumare calapod.

In lansarea către cititori a unor 
sinteze-pilule excelează Editura en
ciclopedică. O recentă serie aduce pe 
masa specialiștilor citeva cărți, cu o 
tematică de deschidere largă in timp 
și in spațiu, insă unele dintre ele sint 
rămase, din păcate, fără acoperire 
științifică. O broșură precum Roma-

puncte d o

dfl vedere al celui ce r> scrie, «« 
cere să fie o rezultantă sintetică a 
unor cercetări minuțioase, uneori da 
ani Îndelungați. Este lăudabilă pre
ocuparea manifestă la editura „Mi
nerva" de a înlătura „monopolul" 
unor specialiști asupra anumitor au
tori sau subiecte. Dar ni se pare fi
resc ca in primul rind istoricii lite
rari ce s-au dedicat unor teme, sco- 
țind la Iveală documente necunoscu
te, inccrcind interpretări noi, să fia 
autorii unor as<-menca ediții. Este un 
punct de vedere care, sper, va fi re
ceptat și acceptat. Nu in sensul de a 
limita excesiv colaborările in acest 
domeniu, ci de a îndemna la solici
tarea cu precădere a specialiștilor 
ce dau garanțiile cele mal ferme a- 
sunra rigorii științifice.

In materie de sinteză, editurile 
noastre — și între ele merită toa
tă prețuirea editura "
au ’ '' ' 
ele 
un 
ținutul ce 
ceste forme, 
conducere și printre redactori is

torici literari de 
im—■ prestigiu, ar tre

bui să joace un 
rol mai activ in 
Însuși procesul 
de elaborare a 
unor sinteze va
loroase. S-ar pu- 

excmplu, întocmai listp. 
prioritare, in care' 
numele marilor noș- 
sau al celor mal 

scriitori contemporani,

___  .. ,,Minerva" — 
inițiat forme interesante, însă 
nu apelează Întotdeauna la 
filtru de calitate pentru con- 

se cere introdus in a- 
Editurlle care nu in

vedere

nul realist in secolul al XIX-lea este 
bazată, in principal, pe citeva cărți 
englezești (pină și un citat din Roșu 
și Negru do Stendhal, este tradus 
dintr-o versiune engleză !). Oricit de 
inteligent ar fi grupată materia, in 
treacăt fie spus, cu lacune grave in 
ceea ce privește unele literaturi (cea 
germană, de pildă), rezultatul este 
o temă in viziune engleză, nu ro
mânească și ne întrebăm dacă n-ar 
fi fost mai eficient să fie traduse 
cele două-trei cărți de referință care 
au stat la indemina autorilor, așa 
cum Editura enciclopedică a procedat 
cu volumul lui Emile Faguet ; Dra
ma antică, drama modernă.

Sintezele serioase nu pot fi pro
duse in serie. Marii critici și istorici 
literari n-au scris mai mult de 2—3 
cărți de sinteză timp de o viață, 
după desfășurări analitice deosebite 
In 1935, in volumul său Valori. M. 
Ralea îndemna pe tinejii critici spre 
seriozitate și profunzime, pină la 
a-și dedica o viată unui singur au
tor. Editurile și instituțiile de invă- 
țămint și cercetare ar trebui să do
vedească mai multă preocupare față 
de formarea unor buni cunoscători 
ai operei lui Eminescu, Rebreanu, 
Arghezi etc. Aceștia ar putea, treptat, 
crea baza necesară, prin studii ana
litice parțiale sau publicarea unor 
corpusuri de documente, pentru apa
riția sintezelor care să reprezinte 
generațiile epocii socialiste. (Lăuda
bile. in acest sens, sint inițierea 
Caietelor Eminescu, la editura ce 
poartă numele marelui poet, și des
chiderea unor colecții de documente 
ale marilor noștri scriitori 1a editura 
„Dacia").

Printre aparițiile din ultimul timp 
ne întimpină unele lucrări „sinte
tice", care ne fac să ne întrebăm 
cind și unde au mai semnat autorii 
respectivi ceva despre subiectul a- 
bordat.

încercăm, de pildă, un sentiment 
de surpriză in cazul unor titluri din 
colecția „Introducere în opera lui...“ 
a editurii ,,Minerva". Aici iși publi
că, spre exemplu. Mihai Zamfir pla
cheta Alexandru Macedonski, pu- 
nind la punct, cu dezinvoltură, pe 
T. Vianu și A. Marino, străduindu-se 
să ofere o nouă „cheie" Macedonski. 
Cartea este „împodobită" și cu apli
cații statistice „moderne", in fond 
învechite deja de la epigonii lui Lâo 
Spitzer. Slăbiciunile cărții, semna
late deja de critică, apar ca o con
secință firească. Or, o Introducere 
in opera unui scriitor, din punctul

tea, 
cu 
să 
tri 
importanți ......
precum și probleme mai puțin cer
cetate ale istoriei noastre literare. 
Inițierea unor concursuri ar contri
bui iarăși la o selecție mal riguroa
să a textelor. Ar trebui, in fine, să 
existe mai multă receptivitate față 
de lucrările colective. Au apărut, in 
ultimul timp, volume valoroase, cum 
ar fi Istoria și teoria comparatlsmu- 
lui în România și Temelii folclorice 
și orizont european in literatura ro
mână (Editura Academiei). Aseme
nea lucrări de referință și altele din 
categoria instrumentelor de lucru, 
care cu greu pot fi duse la capăt de 
un singur autor, ar trebui stimu
late de edituri ca bază a unor sin
teze ulterioare.

Editurile noastre ar putea, de ase
menea, stimula activități utile pentru 
elaborarea unor lucrări de referință 
și a instrumentelor de lucru prin 
contracte ferme cu colective de cer
cetători sau cu catedre universitare. 
O inițiativă lăudabilă in acest sens 
este de semnalat la Facultatea de 
filologie din Timișoara, unde stu
denții, sub conducerea profesorilor 
lor. vor întocmi o seamă de biblio
grafii ale unor importante periodice 
literare.

îndemnurile conducerii superioare 
de partid spre studiile de sinteză se 
cer transformate intr-un program de 
acțiuni concertate ale cercetătorilor, 
cadrelor universitare, criticilor și is
toricilor literari din uniunile de 
creație pentru realizarea âcelqr lu
crări valoroase care să reprezinte 
cultura noastră socialistă in țară și 
m străinătate.

la oravița: O nouă casă de cultură
REȘIȚA (Corespondentul 

„Scinteii", Nicolae Cătană). — 
Oravița s-a îmbogățit cu unul 
dintre cele mai frumoase edificii 
culturale construit in ultimii ani 
ln județul Caraș-Severin : o 
nouă casă de cultură. Construc-

țla modernă dispune de o sală 
de spectacole cu o capacitate de 
400 de locuri, de toate anexele 
necesare pentru desfășurarea in 
cele mal bune condiții a unor 
spectacole.

de 
tematici 
figureze 
clasici,

Stancu ILIN

cinema

plii de azi dintr-o așezare 
de la marginea țării, care 
pină acum citeva decenii 
n-a cunoscut altă sursă de 
lumină decit opaițul ! Ase
menea cercuri cu profil 
tehnico-științific sint orga
nizate în peste 3 000 de 
școli, stimulind interesul 
pionierilor din mediul rural 
pentru electronică, radio, 
auto-moto, carturi, mode- 
lism etc., relevindu-le bu-

pentru joacă ; acum insă 
copiii de la sate incep să 
conceapă odihna și jocul in 
natură sub forma unor ac
țiuni organizate, de anver
gură. Astfel, bunăoară, co
pii din Fărcașa — județul 
Maramureș — s-au îngrijit 
de repararea și amenajarea 
unei cabane, 
dispoziția lor 
ritățile locale ; 
părți copiii și-au

pusă la 
de auto- 

în alte 
asumat

Dați copiilor

curia și satisfacția realiză
rii unor bunuri de folos ob
ștesc, mlndria îndeplinirii 
unei munci de larg interes 
general, alături de părinți, 
de frații mal mari, de toți 
membrii societății noastre

Copiii sint astăzi și vaj
nici promotori aJ sportului 
la sate. In comuna Traian 
— județul Brăila — pionierii 
yi școlarii au pus mina pe 
lopeți și tirnăcoape și au a 
menajat o pistă cu obsta
cole, la Ciuman — județu 
Harghita — o bază sporti
vă multifuncțională ; ir 
mai toate județele țării 
copiii s-au alăturat acțiu
nilor de muncă patriotică 
inițiate de părinții și frații 
lor mai mari pentru ame
najarea de stadioane, bazt 
sportive, pentru desfășura
rea unor acțiuni sportive d< 
masă. Este adevărat că 
dintotdeauna, cimpul. pă
durea, malurile apcLor au 
constituit locurile predilecte

sarcina întreținerii
Jelor pe traseele ______
sau — cum e cazul copiilor 
din județul Alba — de ghizi 
la monumentele și locurile 
istorice de pe meleagurile 
natale. Copiii din comuna 
brăileanu Traian se min- 
dresc că ln vacanțele șco
lare au vizitat aproape trei 
sferturi din țară. Și pot fi' 
crezuți pentru că din fieca
re drumeție au alcătuii 
hărți și albume, colecții din 
cele mai diverse. Excursiile 
li se par o acțiune obișnui
tă, aproape obligatorie pen
tru cel care dorește să tră
iască in pas cu vremea sa 
Destul de greu pot înțelege 
cum pină cu 30—40 de ani 
in urmă, oamenii — asu
priți, exploatați— se năș
teau, iși trăiau viața și pie
reau fără a trece dincolo de 
marginea satului natal.

Varietatea șl bogăția 
preocupărilor de astăzi ale 
copiilor din satele și comu-

marca- 
turistice

nele țării nu pot fi, practic, 
epuizate in cadrul restrins 
al unui articol de ziar, nici 
cel puțin la modul enume- 
rativ. S-a mai scris și se 
va mai scrie, desigur, des
pre activitatea prodigioasă 
a micilor pictori din Vul
turești, ale căror creații 
plastice au ajuns să fie ad
mirate pe multe meridiane 
ale globului. sau despre 
„Licurici", revista-mozaic a 
elevilor din comuna Gro- 
peni, scrisă și decorată de 
copii, ca pe vremea croni
carilor. Despre asemenea 
inițiative s-a discutat pe 
larg și in cadrul unei re
cente plenare a Consiliului 
Național al Organizației 
Pionierilor, care s-a ocupat 
de unele probleme ale edu
cației prin munca și ale 
vieții de organizație a pio
nierilor din mediul rural, 
prilej cu care au fost adop
tate și unele măsuri vizind 
Îmbogățirea formelor și 
metodelor educative de lu
cru in rindul copiilor de la 
sate.

Astăzi, in toate satele, co
piii, ajutați și îndrumați de 
profesori inimoși, pasionați 
și cu inaltă răspundere co
munistă pentru misiunea e- 
ducativâ pe care o îndepli
nesc, animați de organiza
țiile de pionieri și U.T.C., 
susținuți cu caldă înțelege
re de părinți, de autorită
țile locale iși pot dezvolta 
aptitudinile, talentele, pol 
da friu liber fanteziei și 
preocupărilor lor de „serio
zitate" copilărească. formin- 
du-și la școala muncii spi
ritul de chibzuință și simțul 
gospodăresc, atitudinea ci
vică înaintată. Pentru că 
lor, părinților lor, melea
gurilor lor natale, socialis
mul le-a dat o nouă viață 
Partidul, statul, poporul În
treg le veghează tuturor 
copiilor țării copilăria feri
cită, lumea de vis și de rea
litate imaginată și modela
tă de fantezia lor creatoare.

\ • Clprlan Porumbescu : PATRIA
i — 10; 13,30; 17; 20,30.
\ o Ceața : SCALA — ----- — .
( 14; 16.15; 18,30; 20,45, GRI VITA —
\ 9; 11,15: 13,30: 16; i'/':
1 GRADINA SELECT — 19.30.
ț • Fată bătnnă : CAPITOL — 9.30;
1 11,45; 14; 16,15; 18.30: 20,45. la grâ- 
1 dinâ — 19.30, FLAMURA — 9;
i 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
i o Frontul nomad : LUMINA — 9;
l 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
! o Ursul Yogi : DOINA - 
l 11,30; 13,30; 15.30.
1 • ltaportul agentului 36 : DOINA
l — 17.45; 20,15.
I a Veronica : CENTRAL — 9;
l 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.15, VOL- 
’ GA — 9,30; 11,30; 13.30; 15,30;
( 17,45; 20, ARTA — 16; 18; 20, la
’ grădinâ — 19,30.
\ a Pe aripile vintulul i LUCEA- 
’ FÂRUL — 10: 14,30; 19, la gradi-. 
\ nâ — 19,45, FESTIVAL — 9.30; 1!;' 
i 18,45, la grădină — 19,45, FAVO- 
’ RIT — 10; 14,30; 19.
I o Pădurea pierdută : TIMPURI
’ NOI — 9—20,15 in continuare.
i • Acea pisică blestemată : BUCU- 
’ KEȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
l 21, la grădină — 20, GRADINA 
’ ARENELE ROMANE — 19.30.
I • Misterul din Insula Balfe : MI- 
’ OR1ȚA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18;
l 20,30.
' • Aclio, Petersburg t VIITORUL
ț — 15,30; 18; 20,15.
, • Tecumseh : LIRA — 15,30; ÎS;
\ 28,15, la grădină — 19,30, BUCEGI
> — 15,30; 18; 20,30. La grădină —
ț 19,30.
< o vasărea timpurie — 10; 12; 14, 
ț «rraya — lu,30, Muntele — 18,30,
i Animalele — 20,30 : CINEMATECA 
) (sala Union).

© Cc se intimplâ, doctore 7 
uODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20.45. MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 13,15; 20,30, la grădină — 19,45, 
’•■'".EȘTI - 9; 11.15; 13,30; 16;

20,30, la grădină — 20.
© Astă-seară dansăm in familie : 
l.MbRATIREA INTRE POPOARE 
15,30; 18; 20,15.
q Grăolți apusul soarelui 
CELSIOR — 9; 12,30; 1
GLORIA — 9,30; 12,30; 16.1 
AURORA — 9; 12,30; 16; 
grădină — 19,30.
• Neamul Șoimâreștilor : DACIA 
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cowboy : UNIREA — 15,30: 18;
20.15, la grădină — 19,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Zestrea ; FERENTARI .........
18; 20,15.
• Nici un moment de plictisea
lă : TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30, la grădină — 
19,30.
• Explozia s PACEA — 15.45; 18;
20.15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Țara sălbatică : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Drumul spre Vest : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20.15.
• «Hunei i-am condamnat pe toți
ia moarte : VITAN — 15,30; 18;

9.15; 11.30;

18.15; 20,30,

9,30;

ME-1
1____..
I BUZEȘTI — 
’ 18,15; 20,30, J

1
(
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
)....i 20,15.
’ e Filiera : GRADINA VITAN — 
i 19,30.
’ • Atentatul : RAHOVA — 15,30; 
ț 18; 20,15.
’ • Lupul mArilor ; Răzbunarea :
l MOȘILOR — 15,30; 19, la grădină 

— 19,30.
1 • Copilul sălbatic ; POPULAR — 
/ 15.30; 18; 20,15.
\ • Seceră vintul sălbatic : PRO- 
, GREȘUL — 15,30; 18.
\ • Ucidețl oaia neagră ; PROGRE- 
< SUL — 20,15.
ț Domnului profesor, cu tlragos-
i te : MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
) O Alfred cel Mare : COSMOS — 
i 15,30; 18; 20,15.

15,30;
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Reportaj din actualitatea socialistă a țârii l■
Reporterul pune o întrebare la care nu primește 

răspuns. Apoi află și cerceteaiâ citeva episoade 
din viața petroliștilor de la Schela de extracție Brăi
la și se hotărăște să le incredințeie tiparului. Așa 
s-a născut acest reportaj. Și, deși nimeni nu i-a răs
puns direct la întrebare, reporterul crede că, pină 
Io urmă, a aflat și răspunsul căutat...

Bfiîca vlntuL NSpraxnle. Airi. !n 
BXrigan, după spusa cuiva. din 
3S5 de ale anului. doar nna 
singură c fărâ vin*. Undeva. ]a un 
«tilp de rețea electrică, un defect, 

,.Cine urcă ?"
..Cin’ să urce pe asemenea ra

fală ?“ S-a ancorat mai înW. stllpul 
cu pri'.n.i Apoi. Ion Miloi. an
corat și el, a Început să urce. 
Cimpia vuia, v&xduhul parcă dă
duse in clocot

— Era o împrejurare specială, 
conchide ing Alexandru Dinu, si 
cineva trebuia să Înlăture defectul. 
Dacă o sfi-1 Intllniți pe Ion Mitoi, 
nu văd ce ar mai putea să spună 
în plus.

■#
Nu l-am Intllnit pe Ton Mitei,
Poate era 'a Ulmu Ori la Jugu- 

reanu. Ori la Rușctu. Sau la C.- 
reșu. Dacă nu la Plopu sau Lișco- 
teanca. In cimp:a dreaptă, ca o 
tipsie de aur vara, cu lanurile de 
pune învâpă ate in amiezile toride.

Nu l-am intllnit pe electricianul 
Ion Mitei pentru că. după cum mi 
s-a spus, se afla la o sondă care 
cerea prezența lui. Sondorii din 
Cimpia Bărăganului dau acum bă
tălia pentru îndeplinirea angaja- 

I - mentelor asumate — 8 000 tone de 
țiței peste plan In acest an — de 
a realiza cincinalul înainte de ter
men. în f ecare z sint extrase 
peste plan circa 100 de tone țiței. 
Este răspunsul concret, al faptelor, 
la chemarea petroliștilor din Bo’- 
dești. Es’e semnul de recunoștință 
ai acestui harnic și destoinic co- 
l'ctiv de muncă, distins zilele a- 
cest-.a. prin Decretul Consiliului 
de Stat, cu ..Ordinul Muncii" clasa 
a II-a. pentru rezultatele deose
bite obținute in 1972.

Am aflat că pe teritoriul sche
lei de extracție Brăila ..împrejură
rile speciale" ca cele amintite 
mai sus se pot ivi pe neaștep
tate și câ lor trebuie să le facă 
f-.ță, energic, oameni pricepuți. In 
lanurile pină ia caoătul zării, cu 
griul care urcă verde in văzduh 
să ascundă potirnichile ori prima 
promoție do ieruri a anului — ici 
și cnio turle de sonde ori doar 
capele de erupție, ca niște splen- 

3zsr zar see? szsc tses? ssez rasar sect eeeb ses nassi ceq

Roca, pikhamere și energie umană in abatajele Munților Banatului

d .-.i hldranți de Irigație a recolte
lor de griu sau porumb. Doar a- 
ceste noi semne in cimpie tră
dează munca sondorilor — alături 
de efortul din lanuri pentru pure 
— pentru a urca la sunrafațft „pii- 
nra“ albastră ori ruginie a arhi- 
pi l i gurilor subterane de țiței. Și 
In acest obișnuit de fiecare zi nu 
..împrejurări speciale", ci obișnuite t 
Drăguță Frătică, de pildă, a lucrat 
trei zile pe 301 — un tractor —

La gura sondei, 
faptele fac

de prisos vorbele
pentru că știa singur, fără să-i mai 
spună cineva, că atunci era ne
voie. A lucrat pină i-a dat jos 
șeful secției, comunistul Petre Mă- 
nică. care l-a dus direct in nat și 
i-a poruncit să doarmă, deși nu 
mai era nevoie să-i spună pentru 
că dormea de-a-npicioarelea.

Iar el. Petre Mănică, cel atît 
de grijuliu cu odihna altuia, era 
nedormit de zeci de ore.

Tot la datoria dintr-o adineft ji 
Intimă înțelegere a momentului — 
încercarea pnn care trecea colecti
vul lor, căruia trebuia să-i tacă 
față.

Tot oameni simpli, la fel ca toți 
ceilalți, caro muncesc aici. ia 
Schela de extracție petrolieră Brăi
la. Ar-ști oameni — comuniști șl 
neeomunișli — au scurtat term'-- 
nul de probă-sondă de la 15 la 
12 zile. 72 de ore câștigate in cim- 
pia cu rafale nu o dată năpras
nice. in cimpia in ca»e vintul o- 
bosește doar o singură zi pe an. 
Acești oameni — afla ți In întrece
re socialistă — au redus costul 
mediu pe probă-sondă cu 2 000 de 
lei. Acești oameni care, la Cireșu, 
încarcă zilnic „găzarele" Bărăga
nului. expodilndu-le cu adresă pre
cisă. spre haltele noi și argintii 
do înnobilare — rafinăriile șl com
binatele petrochimice. Nu o dată, 
cimpia cu orizonturile boltite din
colo de cit poate răscoli privirea 

omenească este populată de aceas
tă superbă imagine : a terenurilor 
cu piine, adunată cu migală și su
doare de pe hectarele cooperatis
te de cernoziom și, intr-o succe
siune firească. trenurile „gă- 
zare", cu ..piinea" adincurilor gră
bind spre fabuloasele instalații in
dustriale, unde este așteptată fe
bril această hrană abia dizloca- 
tă de la mii de metri de sub ră

dăcina cuminte a griurllor șl po- 
rumburilor.

★
T-a Oprișeneștl, maistrul sondor 

Ion Ivan ne-a Îndemnat să facem 
cițiva pași, cit să trecem colțul 
unei barăci. în față — cimpia. 
Punctul cel mai apropiat de reper ?

Nu. nu o cumpănă de flntină.
Nici un copac oarecare. Ci o 

■ondă.
— E „veterana" noastră. Sonda 

15. Mai încolo, spre Plopu, nu se 
vede de aici, cam din aceeași pro
moție. se află sonda 62. Cu ele s-a 
început.

La „veterană", pompa canadiană
— răscolitoare cumpănă Industria
lă a acestui străvechi peisaj agrest
— pendulează zi șl noapte. Noap
tea. „copacii de metal1' din jur iși 
Înseamnă locul cu lumină și astfel 
cimpia dreaptă pare o nesfirșită 
sărbătoare, cerul feeric de sus a- 
fllndu-și oglinda In cel do Jos, 

unde, la răstimpuri, „găzarele" ful
geră pe magistralele de oțel spre 
magistralele industriei noastre so
cialiste.

...La „veterană", pompa canadia
nă pendulează fără răgaz. In clipa 
Începutului și-au dat întilnire aici 
sondori din Berea, din Urlați, din 
Boldești, din Țintea, din Moreni... 
Au venit aici, unde vintul mirosea 
numai a piine și, cind tot ceea ce 
au pus la cale a ieșit precum au 
vrut, unii au Dlecat in altă parte. 
Alții, ca Ion Filipoiu ori Ion Nica, 
au rămas. Tatăl lui Vasile Anto
nescu. din Țintea, a ieșit acum doi 
ani la pensie. Cind a plecat, fe
ciorul era „podar". A zis că cineva 
trebuie să-i ia locul, așa cum fi
resc se predă ștafeta in atitea me
serii tradiționale. Vasile Antonescu 
a luat locul bătrinului și, astfel, ar
borele genealogic al profesiei din 
familie iși urcă mai sus ramurile.

★
Același maistru sondor de la O- 

prișenești ne ajută să-i „descope
rim" și pe localnici, acum mulți, 
oameni statornici al acestor locuri, 
statornici și in noua profesie inau
gurată in anii din urmă. Dar, mai 
intii, o succintă secțiune In biogra
fia maistrului. De 14 ani In petrol. 
Nu, nu din zonele consacrate de 
extracție a țițeiului, ci, de undeva, 
de prin Moldova. Primul In familie 
și primul in sal cu această mese
rie. („Asta, pină acum citeva săp- 
tămini în urmă. Poate de atunci 
o mai fi plecat vreunul pe la son
de !"). După școala profesională. 
Ion Ivan a Început ca sondor de 
rezervă. La foraj. Apoi, sondor ti
tular. Podar și... Liceul, școala de 
maiștri. Primit în rîndul comuniș
tilor. Acum ? Conduce, aici, la 
Oprișenești. o brigadă cu o rază de 
activitate de 25 de kilometri.

— Drumul meu — zice Ivan, un 
tinăr calm, deschis — e drumul a- 
titor oameni de aici.

Stăruim pe această direcție și 
aflăm :

Dumitru Costăchescu e acum 
operator principal. Cunoaște mese
ria incit, toți cei cu care stăm de 
vorbă, ne înfățișează cu respect 
meritele lui. Costăchescu nu este 
un „venit". El e de aici, din Ian- 
ca. îndeplinise o muncă oareca

re, de funcționar. Cind 8-a în
ceput lucrul la sonde a venit 
alături de petroliști ; și-a găsit re
pede locul, s-a calificat și acum este 
operator principal. Colegul lui de 
schimb. Gheorghe Popa, la fel, tot 
om al locului. După propria ex
presie. „am dat căruța in primire 
șl m-am făcut sondor". Ca Dlncă 
Pctruș, din Kogălnlceanu. Ori Du
mitru Burlacu, din Oprișeneștl. Ort 
Gheorghe Vizlreanu. din Mircea 
Vodă... Cei mal multi au conti
nuat sau continuă învățătura la li
ceul din Iancx ..Pentru că meseria 
asta cere învățătură — sint una
nimi in părere. „Dar oare. azi. 
mal există meserie care să se poa
tă face fără învățătură ?"...

La cițiva pași de rezervoarele ar
gintii. popul i nd cimpul cu statura 
lor masivă, un camion-cisternă des
carcă țiței.

E dc la 111, zLse maistrul privind.
— De unde știți ?
— După culoare. Uitați ; țițeiul 

e verzui spre roșcat. De altfel, 
nici nu e prea greu de ghicit. 111 
a fost „regina sondelor" aici.

Recordmanele sint încoronate șl 
cu astfel de titulaturi. Nu numai 
Ion Ivan, dar și Gheorghe Vizirea- 
nu ori Dumitru Costăchescu Dincă 
Pctruș sau Dumitru Burlacu iti pot 
numi cu ușurință locul țițeiului 
după culoare. ..Dacă bate mai mult 
in roșu nu poate fi decit de la 9 
sau 10. Dacă e verzui, verzui, de 
la 101. 102, 17 sau 18. Dacă o ne- 
gru-păcurâ, nu poate fi decit do 
la 193, 105 ori 106.

Impămintenitii din aceste locuri 
și-au transmis din veac in veac 
meșteșugul piinii. Alături de noi
le semne pe care oamenii recolte
lor record din Bărăgan le-au învă
țat in vremea din urmă se află sl 
..spectrul solar" al țițeiului. înțe
legerea oamenilor a forat in adin- 
cul pămintului lor. pină la arhipe
lagurile subterane. A străbătut 
straturile geologice odată cu sapa do 
foraj și. astfel, culorile aurului li
chid adus la suprafață au căpătat 
un sens, au Început să însemne 
ceva pentru toți cei care ..au dat 
căruța in primire" și au venit in 
petrol. Poate că. înainte de toate, 
acesta să fie semnul virtuților cis- 
tigate in noua profesie la care s-au 
urcat un Gheorghe Popa ori Du
mitru Costăchescu șl citi alții ca 
ei. statornici oameni al Bărăganu
lui !.

...Iată de ce nu ml se părea de
loc exagerată remarca unui inter
locutor de la Oprișenești care sus
ținea, nu fără oarecare orgoliu afi
șat. că alături de ..Griușor de Bă
răgan". oamenii de aici fredonea
ză in clipele lor de bucurie ome
nească si ..Nelcută al meu e son
dor".

★
..S-au sciumba-t multe oe aici. In 

cimpie. odată cu plantarea <on- 
delor...".

îl ascultăm pe Inginerul .Ale
xandru Dinu : ..Aici va fi grupul 
social. Cantină. Blocuri pentru 
familiști. Blocuri pentru nefami- 
listi...“. Citeva din obieotivele nu
mite s-au și „ridicat in picioare". 
Dar planul abia acum începe să fie 
pus in operă. Cu rigoare, cu stă
ruință. Pină în 1976. in Ianca. pen
tru sondori, se vor construi alte 
200—300 de apartamente. Astfel. 
Ianca nu va mai fi doar unul din
tre polii recoltelor mari din Bără
gan, Nu numai comuna consacrată 
in cultura griului, a porumbului. 
Nu numai locul pe unde trec per
sonalele. acceleratele. De oe acum. 
Ianca iși arată semnele orășelului 
in devenire, semnele orașului care 
se naște. Așadar, noua ramură in
dustrială n-a schimbat numai des- 
tinele unor oameni care „au dat 
căruța in primire". N-a inaugurat 
numai o simplă si inedită profe
sie. Ea acționează în continuare. 
Schimbă peisajul consacrat al așe
zărilor. Le cheamă la o nouă exis
tență. Le restructurează pe măsura 
marșului dinamic al întregii patrii 
socialiste. Este un urcuș constant, 
asa cum peste tot s-au petrecut lu
crurile undo industria s-a stator
nicit, inaugurind o nouă existență 
pentru om si pentru peisaj, revo- 
iuționind. cum ne place să spunem 
cu deplin temei, totul, din teme
lii. De fapt aici se află in esen
ță și întrebarea despre care amin
team la începutul rindurilor de 
fată : „Ce înseamnă a avea o ati
tudine revoluționară in muncă, in 
existența de fiecare zi Conclu
zia logică, cu valoare de răspuns.

Imogini obișnuite, cu londori fi „copad de moîcl* plantați 
tn pâmîntul fdril

poate că am fi putut-o desprinde 
din tabloul general al tuturor fap
telor reconstituite și rememorate 
pină aici.

Reporterul ar fi dorit, totuși, un 
răspuns direct la întrebare. Medi- 
tind insă asupra întregului mate
rial de viață, strins de la petro
liștii din Bărăgan, a ajuns să-și 
pună și el citeva întrebări. în fond 
cum ar trebui definită atitudinea 
fermă, bărbătească, străbătută de 
curaj a celor care au înfruntat na
tura aspră a cimpiei. intr-o iar
nă. pentru ca sondele să pompeze 
nestingherit ? Ce înseamnă munca 
pasionantă „atât cit este nevoie", a 
lui Drăguță Frătică. pe 301 ? Dar 
eă te înhami la învățătură cind al

ții au terminat sl facultatea. șl asta 
pentru că vu însuți simți nevoia În
vățăturii ? Cum pot fi apoi numiți 
acei oameni, mereu egali cu ei în
șiși atunci cind este vorba de da
toria cotidiană. înțeleasă In mod 
exemplar ?

Răspunsul la fiecare Întrebare 
constituie in aceeași măsură și răs
punsul pe car^-l căutam. în Bă
răgan s-au înălțat in acești ani nu 
numai copacii de metal ai sonde
lor. s-au implinit nu numai așe
zări noi, ci s-au ridicat și oameni 
noi. a căror vocație este să revolu
ționeze peisajul si existentele, oa
meni cu un Înalt spirit revolu
ționar.

I3ie TANASACHE
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înaintam In aceeași for- 
eu — „Intre" — 

maistrul Dumitru Nedelea 
la vreo cinci metri mai 5n 
față și cam la tot atiția, 
ir.ginerul-dlre^tor David 
Brinzei, dar In urmă. Pașii 
forfecau In cadență de me
tronom spațiul și liniș
tea tunelului-galerie. Po
deaua — minerii o nu
mesc vatră — era uscată. 
De s-ar menține...

Tăceam. Evident, nu din 
dorința de a rămine filo
zof, ci ca să ne economi
sim forțele : mersul prin 
mină nu-i exercițiu pentru 
peripatetici. Și apoi — îna
inte — tot discutasem, 
știam deja o mulțime de 
lucruri despre întreprin
derea minieră Bocșa și 
căutam să-mi rlnduiesc 
cumva informațiile obținu
te. Prilejul era nimerit.

Mi-amintesc cum deschi
sesem dialogul, l-am citit 
directorului o „sentință" 
descoperită de mine Intr-un 
manual de geologie apărut 
prin 1964. Scrie acolo : „In 
prezent, zăcămintele de la 
Ocna de Fier-Dognecea sint 
In cea mal mare parte e- 
puizate. Lucrările de ex
ploatare sint situate în 
părțile inferioare ale corpu
lui Simion Iuda și ale al’tor 
corpuri mai mici. In carie
ra Terezia ți in Dealul 
Stresului".

— Cum, nu sintețî „epui
zați” ? 1 — glumisem.

Mucalit om inginerul 
Brinzei. Mi-a oferit un ras- 
puns-defiiniție pe care II 
recunosc a fi un alt citat 
— 11 ascultasem la cursul 
unuia dintre marii noștri 
specialiști in materie. 
..Geologia este știința care 
progresează din eroare în 
eroare, apropiindu-se dea- 
devăr prin aproximații 
succesive. „E clar ?“ — a

dăugase, clipind șiret, di
rectorul.

— Oarecum. Probabil că 
din „eroare" ați mai des
coperit vreun zacămint...

— Așa și este. In 1963, 
anul venirii mele la Bocșa, 
se părea că Ocna de Fier 
și Dognecea au dat tot 
ceea ce puteau da. Mine 
vechi, atestate documentar 
încă de acum un sfert de 
mileniu. In vară sărbătorim 
aniversarea, deși minele 
sint practic aici dintot- 
deauna. Muzeul din Reșița 
posedă obiecte care certi
fică cunoașterea cuprului 
in aceste locuri încă din 
perioada culturii Coțofeni 
(1 800—1 600 î.e.n. — n.n.) ; 
ca să nu mai vorbim de 
galeriile existente pa vre
mea romanilor....

— Să revenim la... zilele 
noastre.

— Spuneam că In 1963 
minele aveau un trecut, un 
prezent, dar nici un viitor. 
Așa credeam atunci. Comu
niștii nu s-au Împăcat insă 
niciodată cu lipsa de per
spectivă. Au urmat pros
pecțiuni și... in ’70—’72 am 
deschis zăcămlr.tul de mag- 
nelită cupriferă. E frate 
bun cu cel de la Șasea și 
Moldova Nouă. Avem cer
te rezerve pentru următorii 
șase ani. iar in „perspec
tivă" pentru încă cinci
sprezece. Așa credem a- 
cum. Continuarea prospec
țiunilor geologice — pe de 
o parte — și perfecționa
rea tehnologiilor de con
centrare — pe de alta — 
creează premisele unor noi 
posibilități de dezvoltare.

După discuția din sediul 
întreprinderii de la Boc
șa urcasem lntr-un micro
buz pantele munților Dog
necea și ne oprisem sus, Ja 
ieșirea din galeria „Ursoa- 
nea". (De unde numele ? 

„Probabil, de acolo că ține 
în spate tot muntele"). Este 
locul unde poți simți cel 
mai bine pulsul munții <lin 
Interior, locul de adunare 
al întregii producții a mi
nelor.

Producția? Mii de va- 
gonete tractate electric și 
Pline ochi cu pietre „sim
ple" colțuroase sau rotun

Profunzimile umane 
ale orizonturilor 

miniere
de, de la mărimea bobului 
de mazăre pină la coșcogea 
stlnca ; strălucind sub soa
rele după-amiezii și concu- 
rînd cu verdele întunecat 
al muntelui, ori cu acope
rișurile de țiglă a’.e case
lor din vale. Verde-vînăt 
sau negru-cărămiziu ; adică 
minereu de cupru sau mi- 
Yiereu de fier. Este tot ceea 
ce poate observa nespecia- 
listul.

loan Gropșan sl Dragon 
Minea — șeful dc- sector și 
maistrul — țin Insă la lim
bajul de specialitate. Notez 

încet, de teamă să nu le 
schimonosesc cuvintele i 
„Textura minereului este 
masivă, rar tigrată și in 
geode, iar structura granu
lară..." etc.

Respir ușurat : cel doi au 
fost chemați să urmărească 
manevrele trenulețului a- 
bia ieșit din „Ursoanea". 
Privesc plutirea rectilinie a 

cărucioarelor funicularulul 
dirijate către stația de flo- 
tare de la Bocșa.

Cunoșteam forța mineri
lor, spiritul lor de întraju
torare. de echipă, știam că 
sint oameni drepți, că la ei 
nu incape „și-și“. ci numai 
„ori-ori". Ori treabă, ori te 
iași păgubaș. Ori om întreg, 
nrl pehlivan. Oameni care 
obișnuiesc să plivească spi
ritul de prejudecăți, de e- 
rori și de jumătățile de a- 
dc-văr. Aveam acum prile
jul să Ie cunosc și o altfel 
de ti u bătură : tenacitatea. 

Stăruința lor de căutători 
prin viscerele muntelui. 0,7 
la sută concentrație echi
valează cu a depista acul 
în carul cu fin. Poate chiar 
mai mult. Cred că „miner" 
a încetat în anii din urmă 
să mai desemneze exclusiv 
o profesie : a devenit con
cept etîc. Chiar așa : mi
ner =• concept etic.

Să-I cunosc : era moti
vul pentru care mă aflam 
acum in galerie. Am ocolit 
muntele și am intrat prin 
„Incinta Dănila" — așa-1 
spun minerii ; motiv in 
plus pentru a demonstra că 
istoria locurilor înseamnă 
pentru ei istoria oamenilor 
.Altminteri de ce nu spun : 
„Secția 100. Mina Ocna de 
Fier" ? Doar asta-i denu
mirea oficială...

înaintam, in aceea."', for
mație : maistrul Nedelea, 
directorul David Brinzei 
și subsemnatul. Șlefuiam 

cu razele lanternelor mu
chiile întunericului șl îna
intam. Grele lanternele. 
„Plumbul acumulatorilor"— 
gindesc. De cind mergem ? 
întreb : cit am parcurs ? Un 
kilometru ? Doi ? „Ei, as
ta-i ! 500 de metri !".

O pată galbenă. Citesc : 
Puțul nr. 2. Orizontul R 3. 
„Tovarășe director. Sint 

maistrul Busuioc Nicolae șl 
execut aici operația de...“ 
(Aveam să mai aud astfel 
de prezentări: sint mais
trul... sau minerul.„sau șe
ful de echipă...).

— Ca la armată ? — în
trebarea am pus-o după ce 
intrasem in colivie și auzi
sem cele două semnale 
„Jos !".

— Dar fiîntem o armată, 
Disciplina-i disciplină, chit 
că după șut ne-ntilnim la 
o sticlă de bere. Cum cre
deți altfel că reușeam să 
ciștigăm drapelul de frun

tași pe ramura minieră ? 
Și cum, dacă nu astfel, pu
team spera la cinstea deo
sebită ce ni s-a făcut, in a- 
jun de 1 Mai, prin conferi
rea „Ordinului Muncii" 
clasa I ?

Un semnal : „Stai !“. Sin- 
tem mai jos cu patruzeci de 
metri. Intrăm pe una din 
galeriile ce se deschid in 
față. Nu știu pe care — știu 
doar că „duce la cupru". 
Vatra incepe să se umezeas
că. Văd cum reptilele lichi
de — șuvițele de apă — se 
insinuează printre lemnăria 
armăturii. Din loc in loc, pe 
grinzi apar sfere mari, pu
foase. Contrast izbitor : 
roșu și alb. „Viața coboară 
și aici ; sint bureți de mi
nă". Vatra și-a compromis 
de mult numele. A devenit 
adevărată girlă. Răstoacele 
de pe margini nu prididesc 
s-o evacueze. Șipotele mun
telui iși fac de cap. Ples- 
căim in apa pină aproape 
de marginea de sus a cis- 
melor. Apă curată, limpede. 
Raza lanternei o străpunge, 
luminind patul de calcar 
alb. Șinele vagoneților apar 
ca developate. Și, totuși, 
terasamentul lor rezistă. 
„Cum ?“.

— N-are altă soluție. Pe 
strada asta e „deputat" 
Gheorghe Munteanu.

Am scăpat de bălâ- 
ceală.

— Sint minerul Marin 
Boltașu ; abatajul 26 — cu
prifer. Am trimis „la zi" 
180 de tone. „Am" — adică 
echipa.

— Sint minerul Ion Cuș- 
mir ; abatajul 27. împreună 
cu Vasile Roșea și Ilie 
Ruști, executăm „cupturi- 
rea" (desprinderea de pe 
boltă a fragmentelor de ro
că rupte, dar necăzute In 
urma exploziei).

„Comuniști, oameni de 

nădejde" — mi se spune. 
Fac parte din brigada lui 
Vasile Rădulescu, reprezen
tantul lor in comitetul oa
menilor muncii.

Undeva, lateral, o mașină 
ciudată : imaginați-vă o 
combinație de excavator cu 
o autobasculantă. Dihania 
apucă roca, o aruncă in 
cutia din spate cu gestu
rile unui om care-și cum
pănește sacul, se preci
pită șuierind către un fel 
de hrubă, după care-și a- 
bandonează încărcătura cu 
viteză de catapultă. „Sint 
umplute cu steril locurile 
de unde s-a extras mine
reul".

Omul de pe „monstrul- 
galben" — porecla dată de 
oameni mașinii cu siloz și 
cupă — are o poveste ciu
dată. îl cheamă Cazimir 
Ferlevici și este utecist ; 
pentru doi ani a părăsit 
subteranul și a lucrat la 
Porțile de Fier.

— Voiai să clștigî mai 
mult ?

— Aici am cîștigat șl clș- 
tig mai mult decit oriunde. 
O lucrare ca cea de la 
„Porți" o ridică o țară o 
dată la o mie de ani. Tre
buia să fiu acolo. Să capăt 
orizontul acela .’

— Ce înțelegi prin ori
zont ?

— Orizont este locul unde 
omul se intilnește cu hotă- 
rirea (le a munci. Asta-i !

...Ca să ajungem „la fier" 
a fost necesar un adevărat 
tur de forță. Am urcat prin- 
tr-o „suitoare" — opt scări 
de lemn a cîte opt fușteie 
fiecare ; toate fixate in zig
zag intr-o secțiune 1 m x 
1,5 m.

Panoul 606, Aer curat, 
bun, deși Gheorghe Barbu 
„bate" găurile pentru puș- 
care. Perforator P—90 („180 
rotații și 1 200 bătăi pe mi

nut. Perforaj umed. Ehe, 
s-au dus picoanele". Ce-3 
astea ? „Ce-au fost ! Sfre- 
dele invirtite cu mina").

Aflu că majoritatea lu
crărilor sint mecanizate. 
Că, pe această bază, între
prinderea s-a angajat să 
îndeplinească planul cinci
nal in numai patru ani și 
două luni. Manual nu se 
execută decit o parte a o- 
perațiilor de armare și ram- 
bleiere. Ion Rămnețeanu, 
41 de ani, vagonetar : Ce 
faceți, practic ? „Aici ? A- 
gâț vagoneții unii de alții. 
Le duce LAM-ul (locomo
tivă de mină cu acumula
tori). Nu mai strică aerul. 
Le-am schimbat pe dizelc, 
făceau prea mult fum. Mai 
sint și locuri mai grele..."

Am văzut aici ceea ce 
n-am crezut vreodată să in- 
tilnesc intr-o mină : apă 
curentă, de la suprafață. 
Apă potabilă. Conductele 
erau „trase". Apă la robi
net 1

Pe un prag din interiorul 
panoului, șapte serviete : 
„Slană și pită !“. Dar flo
rile ? „Ei da, un buchet de 
flori. Sint ale maistrului 
loan Cioca. împlinește azi 
treizeci de ani". Cine le-a 
adus, care om ? „Ce om, 
ECHIPA !“.

...Seara, tirziu, am plecat 
de la Bocșa într-o „Dacie 
— 1100".

Tovarășii de drum mă 
îndeamnă :

— Repede, scrie reporta
jul intr-o singură frază.

— E gata. Mi l-a scris un 
miner, unul tinăr, Cazi
mir....

Apoi însă, in fața hirtiei, 
n-am reușit <să mă rezum 
la o singură frază. „De 
vină ?“ Profunzimile u- 
mane ale orizonturilor mi
niere sirăbâtute.

Mircea BUNEA
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O Simbolul celor trei fortărețe de pe

muntele Titan Q De la străvechiul

„arențso" la parlamentul de azi 9 Toate

drumurile duc... la „domus mapna

communis"

SAN

MARINO
Silueta muntelui Titan urcă spre orizont.

Aproape zilnic, agențiile de presă transmit știri 
despre succesele înregistrate de patrloții angolezi 
care s-au ridicat, cu arma in mină, la lupta pentru 
lichidarea jugului colonial portughez, pentru liber
tatea patriei și a poporului lor. Ca urmare a acestei 
lupte pline do abnegație, dusă de-a lungul a 12 ani, 
mal bine de o treime din teritoriul țării, care se în
tinde pe o suprafață de 1 216 700 kmp, se află astăzi 
sub controlul forțelor patriotice.

Publicistul Rolf-Hcnnlng Hintze, care a vizitat re
giunile eliberate din Angola, a publicat un amplu 
reportaj, In care se reflectă hotărirca poporului an
golez de a continua lupta, In pofida tuturor dificul
tăților, pină la eliberarea totală a patriei sale.

străvechi pămînt republican
Lăsând în urmă Riminiul scăldat 

In talazurile Mării Adnatice. pentru 
a urma autostrada spre sud-vest, că
lătorul este in timp mat după nu
mai câțiva kilometri de o zonă de 
coline ale căror contururi line dese
nează o armonie dc convergențe. 
Deasupra, muntele Titan iși desfă
șoară pantele pe care șerpuiesc ser
pentinele din ce în ce mai concen
trice ale șoselei. In zile senine* 
panorama Titanului suie spre ori
zont, lăsind impresia că cele trei 
bastioane din vârf atmg firmamen
tul. Aceste fortărețe, construite pe 
cele trei piscuri aie muntelui Titan, 
■u valoarea istorică și strategică 
consemnată de secolele în decursul 
cărora au stat de strajă libertății 
Republicii San Marina

Situată la confluența regiunilor 
Marche si Romagna. Republica San 
Marino acoperă o suprafață de 61 
kmp. împărțită din punct de vedere 
Do’. 'ico-administrativ in nouă dis
tricte. Orașul San Marino este capi
tala țării, fiind totodată nucleul co
munității ce s-a format in primele 
decenii ale secolului IV. Orientat 
spre miazăzi, orașul este adăpostit 
de vin turtle reci din vest, anotim
purile fiind bllnde și dominate de o 
climă uscată.

Numele țării, dt si al capitalei, 
«yte legat de cel al întemeietorului 
așezării de pe muntele Titan — dal- 
matul Marino — cioplitor in piatră 
refugiat pe Titan in urma persecu
țiilor decretate de împăratul Dio- 
clețian.

Mica șl modesta comunitate ce 
e-a înfiripat m jurul mănăstirii lui 
Marino a înfruntat, de-a lungul se
colelor. nenumărate obstacole, res- 
pectind cu sfințenie jurămintu] dat 
libertății. Cindva. deși nu se știe e- 
xact tind, muntele Titan a luat nu
mele fondatorului care a fost de
clarat protector și inspirator al li
bertății sanmarinezilor.

De la începuturile sale, organiza
rea locuitorilor de pe Titan s-a ba
zat pe idei și legi de esență repu
blicană, ce aveau la bază libertatea. 
Puterea de stat era reprezentată 
prin „adunarea capilor de familie"

sau „aresngo". prezidată de doi 
consuli aleși semestrial, interval de 
timp stabilit prin lege. Documentele 
ce menționează consulii anului 1244 
vin in sprijinul teoriei unei perpe
tue democrații in San Marino, fapt 
ulterior atestat de statutele din 1253, 
1295, 1353 și de registrul geografic 
gregorian. Spre sfirșitul secolului 
XIII, consulii au fost denumiți „că
pitani", iar puterea executivă și ju
ridică ce o dețineau a primit nu
mele de „regență". Și în prezent, cei 
doi căpitani regenți sint aleși din

întregul complex de fortificații a 
fost construit in perioada dintre se
colele X—XIV. Vizitatorul străbate 
străduțe înguste ce suie printre case 
dispuse pe mici terase tăiate in stin- 
ca de calcar. Magazine in miniatu
ră expun afară panouri și rafturi cu 
obiecte diverse, dintre care se re
marcă ceramica de San Marino. Toa
te străduțele conduc spre centrul o- 
rașului : piața Libertății, unde se 
înalță palatul guvernamental sau 
..domus magna communis". Construit 
în jurul anului 1380 și refăcut in

NOTE DE CĂLĂTORIE

șase în șase luni, moment marcat 
printr-o ceremonie ce păstrează u- 
zanțcle secolului XVI. Titlul de „re
publică" apare pentru prima dată in 
istoria sanmarineză in anul 1448, fi
ind definitiv stabilit prin lege in 
1491.

Sanmarinezii și-au apărat autono
mia față de orice putere din afară. 
Pericolul invaziilor barbare la în
ceput și cel al tiraniilor feudale mai 
tirziu a determinat construirea unui 
solid sistem de apărare șl observa
ție pe muntele Titan. Datorită aces
tui fapt, cit și poziției sale geogra
fice, San Marino a constituit unul 
din obiectivele războaielor de cuce
rire duse de familia Malatesta, stă- 
pir.ă absolută a Riminiului in pe
rioada ducatelor și republicilor au
tonome de pe teritoriul Italiei. In 
acest context, trebuie menționate 
bunele relații ce le-a avut Republica 
San Marino cu ducatul de Urbino, 
cu republica venețiană și cu repu
blica florentină.

Cele trei bastioane ale cetății — 
Guaita sau Rocca, Cesta sau Fratta 
și Montale — sint legate de trei cen
turi de ziduri de apărare, in interio
rul cărora este cuprinsă partea ve
che a orașului San Marino —* sin
teză a istoriei sale pluriseculare.

forma actuală în 1884, palatul păs
trează aspectul medieval al clădirii 
unde timp de secole s-au întrunit 
reprezentanții populației sanmarinc- 
ze pentru a hotărî viitorul țării. 
Clopotele de pe turnul palatului 
păstrează și astăzi misiunea de a 
marca orele, de a anunța convocarea 
parlamentului și zilele de sărbătoa
re.

Suspendate pe marginea prăpas- 
tiei de pe latura de apus a munte
lui. cele trei fortărețe pentagonale 
adăpostesc astăzi admirabile muzee. 
Primul și cel mai vechi, denumit în 
dialectul local „Guaita", datează 
din secolul XI. Acesta a fost primul 
refugiu al populației in vremuri de 
restriște. Ulterior, odată cu extin
derea cetății, a fost dotat cu celule 
pentru condamnați! republicii. Acest 
bastion este unit printr-un zid de 
apărare cu cel de-al doilea bastion, 
..Cesta", care se inalță pe vîrful cel 
mai înalt al muntelui și adăpostește 
muzeul de arme. Zidul ce continuă 
spre al treilea bastion, urmind cul
mea muntelui, este deteriorat de 
vreme, iar clopotul său nu mal ră
sună așa cum făcea cu citeva secole 
In urmă.

Peste zidurile crenelate ce Încoro
nează înălțimile gigantului de cal-

car se desfășoară privirii o pano
ramă ce cuprinde marea șl coasta 
dalmată, colinele Euganee și crestele 
împădurite ale munților.

Impresionat de atita istorie și tra
diție, sădind în memorie imaginea 
vie a atitor monumente, plăci come
morative și locuri pitorești, vizita
torul coboară spre poalele Titanului 
unde il intimpină orașul nou, cu ho
teluri și construcții modeme.

Inserarea cade străvezie peste văi
le din jurul Titanului. La punctul dd 
frontieră, marcat prlntr-o arcadă 
din bare metalice vopsita In culo
rile drapelului național, se află o 
pancartă pe care scrie : „Bine ați 
venit pe vechiul pămînt al libertă
ții".

Porniți pe drumul spre Rimini, 
aruncăm o ultimă privire spre apus, 
unde Titanul ne oferă un splendid 
tablou panoramic nocturn. Mii de 
lumini sclipesc prin vălul diafan al 
nopții...

Mariana CEJLAN

Un om în vlretâ Iși 
scoate cămașa ruptă și-și 
arată spatele crestat de ci
catrice. „Sint vechi de șase 
ani — spune el — și con
stituie urmele bătăilor cu 
biciul pe care mi le-au 
aplicat portughezii, fiindcă 
n-am avut destul bani pen
tru a plăti impozitul la 
care am fost Impus". Omul 
a fost aruncat in închisoare, 
dar după două luni a reușit 
să fugă. Imediat după ace
ea a aderat la mișcarea de 
eliberare.

Această scenă s-a petre
cut Intr-un mic sat 
partea estică 
Se pare că 
n-a mal fost vizitat 
ziariști occidentali, pentru 
că el se află in zona con
trolată de Mișcarea Popu
lară pentru Eliberarea An
golei (M.P.L.A.).

Aflindu-mă in acest sat, 
mi-am exprimat dorința să 
discut direct cu cit mai 
mulți locuitori despre felul 
în care au cunoscut el do
minația colonială portughe
ză. Dind curs rugăminții 
mele, autoritățile locale au 
convocat o adunare popu
lară în piața folosită, in 
cursul dimineților, ca școa
lă. Cu ajutorul a doi trans
latori am aflat unele amă
nunte despre suferințele 
oamenilor care au trăit sub 
dominația colonială.

Cassapado — un bărbat 
de 36 de ani. dind semne 
vizibile de subnutriție — a 
povestit că in 1952 a fost 
constrins să efectueze timp 
de trei luni muncă forțată 
la construcția de șosele. 
Pentru această muncă i 
s-au promis 800 de escu
dos. Cind, după expirarea 
termenului, a vrut să-și 
ridice banii, a fost mereu 
aminat de la o zi la alta. 
După repetate stăruințe, 
a aflat că din cei 800 de

din 
a Angolei. 
acest sat 

de

.. '

CU PLUTA 
PESTE ATLANTIC

1J oameni — bărbați și femei — 
de diferite naționalități, intențio
nează să traverseze Atlanticul, de 
la Insulele Canare pină la coastele 
Americii, cu o plută. După cum au 
declarat organizatorii, experiența 
are drept scop să demonstreze că 
indiferent de condiții, in împreju
rări oricit de grele, membrii diver
selor națiuni pot conviețui și co
labora. „Căpitanul" acestei plute 
care poartă numele de „Acali” (in 
vechea limbă aztecă înseamnă 
..casă pe apă") este antropologul 
mexican dr. Santiago Genoves, 
același care i participat și la ex
pedițiile lui Heyerdal pe ambar- 

------ |i

tre expedițiile de cucerire a Eve- 
restului. Etapele escaladării au 
fost marcate de o tabără la baza 
de plecare și alte 6 tabere de înăl
țime. Majoritatea participanților 
provin de la școala de alpinism de 
la Aosta.

VACCIN ÎMPOTRIVA 
LEPREI

dr.

cațiumle din papirus „Ra I' 
„Ra II".

EXPEDIȚIE ITALIANĂ 
PE EVEREST

Săptămina trecută piscurile Eve- 
restului (8 848 m) au fost cucerite 
pentru a 6-a oară. Performanța a- 
parține unei expediții italiene con
duse de Guido Monzini. Expediția 
a fost pregătită timp de trei ani ; 
prin numărul participanților (2 000, 
dintre care peste 60 de europeni, 
restul călăuze și hamali), prin to
nele de material și cele două eli
coptere, ea este cea mai mare din-

Un grup de cercetători norvegieni 
și suedezi care lucrează in cadrul 
institutului de cercetări „Armauer 
Hansen" din Addis Abeba a pus 
la punct un vaccin împotriva leprei 
— anunță ziarul suedez „Svenska 
Dagbladet". Rezultatele cercetărilor 
vor fi prezentate in cursul acestei 
veri la Bergen (Norvegia), la Con
gresul internațional asupra leprei, 
care se va întruni pentru a aniver
sa centenarul descoperirii barilu
lui acestei maladii de către norve
gianul Armauer Hansen.

ENIGMA FARAONULUI 
KEFREN

Arheologii Universității din Cairo 
au descoperit, nu departe de fai
moasele piramide de la Gizeh, 
mormintul preotului Ibis Raa. Se 
presupune că acesta ar fi suprave
gheat inbălsămarea și inmorminta- 
rea faraonului Kefren (2 580—2 563 
i.e.n.) care a fost, alături de Keops 
și Mikerinos, unul din marii con-

structori de piramide ai Egiptului 
antic. Descoperirea ar putea dezle
ga misterul mormintului marelui 
faraon, care nu a putut fi găsit 
pină astăzi. Giovanni Belzoni a gă
sit, in secolul 2 1 1
mortuară, dar ea tia 6v«»*a. *.* 
urmă cu patru ani, experți ai Uni
versității Berkeley din California 
și ai Universității Ein-Shams din 
Cairo au inițiat o cercetare siste
matică, folosind metodele cele mai 
moderne ; ei au descoperit încăperi 
neștiute pină acum, dar in nici una 
nu era mormintul faraonului.

Alături de o statuie in calcar a 
preotului Ibis Raa a fost găsită o 
frescă ce urmează a fi restaurată. 
Tocmai in textul acestei fresce spe
ră arheologii să găsească cheia 
enigmei.
SCUTER PENTRU ZĂPADĂ
Scuterul pentru zăpadă „Buran", 

produs in U.R.S.S., are, in loc de 
roți, șenile dintr-un cauciuc spe
cial, rezistent la temperaturi joa
se. Capacitate de transport : două 
persoane și 50 kg bagaje : in spa
te i se poate anexa o remorcă cu 
o încărcătură de 300 kg. Motorul, 
răcit cu aer. are 35 C.P. și dez
voltă o viteză pină la 60 km pe 
oră. Noul vehicul este folosit cu 
succes de crescători de reni, geologi, 
exploratori, diferiți specialiști care 
lucrează in regiunile Extremului 
Nord.

trecut, încăperea 
ea era goală. In

BATĂLIA CONTRA LĂCUSTELOR 
CONTINUĂ...

escudos n-au rămas decit 
50, pentru că fiecare oficiu 
«I administrației provinci
ale a păstrat 
bani pentru 
propriu.

Cassapado

o parte din 
buzunarul

n-a primit

stabilească contactul cu miș
carea do eliberare și s-a 
hotărit să ia arma In mină 
pentru a contribui la alun
garea colonialiștilor.

Un altul a povestit 
că a văzut cum. In 1967, un 
detașament de pedepsire 
portughez, ca măsură do 
represalii, a legat laolaltă 
mai mulți locuitori ai unul 
sat, i-a închis Intr-o colibă 
și i-a dat foc.

Aproape fiecare angolez 
poate vorbi despre aseme
nea fapte sau altele a- 
somănătoare, pe care le-a 
trăit sub dominația portu
gheză. Toate acestea per
mit să se înțeleagă de ce 
populația din regiunile eli
berate aduce de ani de zile

Flacăra
nestinsă

din pădurile
Angolei

• Ce a însemnat pentru Cassapado stâ- 
pînirea colonialistă ® Caravane contra... 
bombardiere « Atacul bazei militare 
Lumbula © Pași siguri spre țelul final - 

independența țării

nici măcar restul de 50 de 
escudos, intrucit adminis
tratorul i-a cerut să achite 
150 de escudos ca Impozit. 
Cind a răspuns că nu are 
bani, acesta a poruncit să 
fie pus la muncă, unde a 
rămas timp de trei luni. 
După un timp a reușit să

-

jg
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O unitate a forțelor patriotice din Angola pregătind o ccfiune de luptâ

mari contribuții In războiul 
împotriva portughezilor. In 
acest răstimp, forțele pa
triotice au reușit să elibe
reze aproximativ o treime 
din teritoriul Angolei. Eu
ropenii, in general, nu-și 
pot imagina cu ce jertfe 
se duce acest război de eli
berare.

Cind, acum el ți va ani, 
Portugalia și-a dat seama 
că nu mai poate ciștiga 
războiul cu arme clasice 
a încercat «ă determine o 
cotitură a evenimentelor 
prin folosirea mijloacelor 
chimice. Dlstrugînd ogoa
rele populației civile, por
tughezii au sperat că vor 
putea face imposibilă apro
vizionarea partizanilor. 
Războiul chimie a avut 
Insă cu totul alte urmări : 
întreaga lume a fost cu
prinsă de un val de pro
teste împotriva guvernului 
din Lisabona.

Deoarece torțele patrio
tice nu dispun de artilerie 
antiaeriană, portughezii do
mină spațiul aerian, iar 
atunci cind observă cea 
mai mică mișcare In rin
durile potrloților lansează 
Imediat bomba. Ținind sea
ma de vastitatea teritoriu
lui angolez, aceste bombar
damente nu pot aduce re- 
tultatele scontate de tru-

pele coloniale. Numai cea 
de-a 3-a regiune militară a 
M.P.L.A. este mal mare de
cit R.F.G., Olanda, Belgia 
si Elveția luate la un loc. 
întreaga aprovizionare se 
desfășoară cu caravane care 
parcurg sute de kilometri. 
Pentru un marș de 600 km, 
din a 3-a regiune militară 
pină la B16 (a 51-a regiune 
militară), o asemenea cara
vană are nevoie de 45—60 
de zile. Pentru preîntâmpi
narea unor bombardamente 
aeriene, in regiunile elibe
rate casele sint construite 
sub copaci, așa Incit să 
nu poată fi văzute de la 
Înălțime.

în vocea Interlocutorilor 
mei răzbate o mindrie evi
dentă atunci tind spun: „A- 
cum ne aflăm in Angola eli
berată". Intr-adevăr, in re
giunile eliberate, după o 
îndelungată stăpinire colo
nială. oamenii trăiesc pen
tru prima oară fără exploa
tarea și reprimarea por
tugheză, după datinele an
goleze. M.P.L.A. se bucură, 
intr-adevăr, de uriașul a- 
vantaj de a-și vedea lupta 
sprijinită de poporul ango
lez.

Celor aproximativ 60 000 
de soldați portughezi, for
țele de eliberare ango
leze le opun deocamdată 
doar vreo 6 000 de luptă
tori lnstruiți și echipați. De 
aceea, tactica M.P.L.A. 
constă în a evita conîk/n- 
tări directe cu inamicul și 
de a trece la atac numai 
după o minuțioasă pregă
tire și cînd victoria este 
absolut certă. Un exemplu 
clasic al unei astfel de 
operații l-a constituit, de 
pildă, atacul Împotriva ba
zei portugheze Lumbula. 
După relatările mai mul
tor martori oculari, lucru
rile s-au petrecut In felul 
următor :

La început, cercetași! au 
ținut baza sub observație 
timp de patru săptămîni, 
pentru a cunoaște exact 
programul zilei urmat de 
garnizoana ei. S-a stabilit 
că momentul cel mai po
trivit pentru atac este ora 
17. O parte a soldaților 
portughezi se așezase la 
masă, alții făceau sport 
sau se scăldau în rîu, cind 
unitățile M.P.L.A, au ata
cat deschizînd foc cu arun
cătoarele și armele auto
mate. In decurs de numai 
15 minute au fost lansate 
150 de grenade și trase mai 
multe mii de focuri de ar
mă, după care angolezii 
s-au retras. Au mai trebu
it sâ treacă încă 15 minute 
pină tind portughezii s-au 
dezmeticit, au pus mina pe 
arme și au deschis focul a- 
supra atacanților. Bi
lanțul acțiunii : baza dis
trusă în proporție de două 
treimi, cel puțin 30 de 
portughezi morți și un 
mare număr de răniți. Iar 
de partea M.P.L.A. — nici 
un fel de pierderi.

In pofida tuturor efortu
rilor depuse de trupele co
loniale, M.P.L.A. a repurtat 
in anii care au trecut suc
cese considerabile, înain- 
tind astfel cu pași siguri 
spre dobîndirea țelului ur
mărit de toți patrioții an
golezi — independența ță
rii.

„Roiul de lăcuste se 
profila la orizont aidoma 
unui nor de fum. După 
scurt timp, insectele dan
sau in jurul meu ca ful
gii de zapadi minați de 
viforniță. Cind roiul se 
lăsă la pămint, sub greu
tatea lui se f rinser ă 
crengile copacilor ; in nu
mai citeva ore verdele 
peisajului dispăruse, ra- 
minind doar întinderea 
dezolantă a pustiului". 
Astfel descrie un specia
list al Organizației Na
țiunilor Unite pentru ali
mentație ți agricultură 
(F.A.O.) o invazie de lă
custe, petrecută in anul 
1968, la care a fost mar
tor.

Recent au fost lansate 
noi avertismente, potrivit 
cărora o calamitate simi
lari ar putea să se re
pete : in Arabia Saudită 
a fost depistată formarea 
a 23 mari roiuri de lă
custe. Purtate de curenți 
ți puțind străbate une
ori, fără oprire, distanțe 
de peste 2 000 de kilo
metri, ele s-ar putea răs-

di- 
spre 
afri-

pinii spre est — tn 
recția Indiei, sau 
vest — peste țări 
cane, provocind pagube 
imense acestor regiuni, 

în prezent, in condițiile 
colaborării internaționa
le inițiate in acest dome
niu, apare pentru prima 
dată posibilitatea preve
nirii unor asemenea in
vazii pustiitoare. Recent, 
intr-o declarație făcută 
presei, dr. Gurdas Singh, 
specialist al F.A.O. in 
combaterea lăcustelor, a 
arătat că in ultimii ani, 
in regiunile unde se for
mează de obicei roiurile, 
echipele organizației au 
instalat 250 de posturi de 
observație, dotate cu apa
ratură specială, care 
transmit -în permanență 
informații despre orice 
deplasare a rolurilor. La 
cerere, de la baze cu a- 
semenea destinație de
colează avioane pentru a 
impriftia substanțe toxi
ce peste nucleele din 
care se dezvoltă marile 
roiuri.
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...devorind verdele peisajului.

Negrul Semey Smith, 
pe care prietenii 11 
numesc „ochi de vul
tur", intrase intr-un 
supermagazin alimen
tar și tocmai se pre
gătea să-și dea ulti
mul dolar pe o piine 
și o cutie de conserve, 
cind se auzi strigat. 
Nu era altul decit 
mister Joseph Brown, 
cunoscut furnizor de 
mină de lucru pentru 
marile plantații de ro
șii de lingă localitatea 
Homstead, statul Flo
rida, care il aborda 
direct : „Ești șomer 7 
Vino cu mine".

„Am 68 de ani — 
povestește Smith — și 
de cind mă știu lucrez 
pe plantații. Eram, in
tr-adevăr, în căutare 
de muncă. M-a invitat 
politicos in mașină. 
Era un „Cadillac-Eldo- 
rado“ tip 1972. Drumul 
pină la fermă a fost 
scurt : 9 mile. Mister 
Brown și-a chemat ad
ministratorul, care 
m-a luat și m-a dus 
Intr-un fel de șură 
plină cu paturi. Toți 
dormeau, așa că m-am 
culcat și eu. Nu se fă
cuse încă de ziuă, era 
ora 4, cind am fost 
treziți din somn și 
lntr-o jumătate de oră 
eram in drum spre 
fermă. In acea zi am 
cules 58 de coșuri cu 
roșii. Mi se cuveneau 
aproape 15 dolari. 
Administratorul insă 
ne-a dat la fiecare nu
mai cite doi dolari. 
N-am spus nimic, cre- 
zind că restul mi se 
va da la sfirșitul săp- 
tăminii. Pe plantație 
m-am dumerit că res
tul ni-1 oprește mister 
Brown pentru închi
rierea patului pe care 
ne odihnim noaptea 
oasele frînte in cursul 
zilei, iar din cei doi 
dolari trebuie să-ți 
cumperi de ale gurii. 
In loc să-și oprească 
doar citeva procente 
din salariile muncito
rilor, încredințate lui 
de către proprietarii 
fermelor. Brown iși 
oprea aproape întrea
ga sumă".

La mijlocul lunii 
martie, Joseph Brown

și administratorul Bău 
au fost arestați de 
poliția din districtul 
Dode, în apropierea 
unei case zidite din 
beton armat, cu feres
tre mici, zăbrelite, în 
mijlocul unei ferme 
de roșii și mango. 
Era închisoarea in 
care Brown ii arunca 
pe cei ce refuzau să 
mai lucreze ca sclavi 
sau pe cei ce încercau

tămlnl, rfnd trebuia tiâ 
le dea salariile, Jo
seph Brown li mai 
scotea și datorL „E- 
ram siliți să lucrăm 
cite 10 ore șl Jumăta
te pe zi, a declarat un 
muncitor. Simbătă, 
ziua salariului, ni se 
spunea că îi datorăm 
fiecare cite 26 de do
lari pentru că ne-a 
dat adăpost, ne-a 
transportat cu camio-

juridlc din Florida, 
„ei se tem că iși vor 
pierde slujbele, se tem 
să nu-și pună exis
tența In pericol, se 
tem pentru soarta fa
miliilor lor". Situația 
este mult mai extinsă, 
la 6cara întregii țări, 
dat fiind că in S.U.A. 
sint sute de mii de 
muncitori agricoli șo
meri — numai in Flo
rida, în prezent, sint

locuitorilor Indillor 
de Vest britanice), an
gajați atit pentru in- 
deminarea și viteza cu 
care taie trestia, cît 
și pentru faptul că 
acceptă cele mai mici 
salarii de pe piața in
ternă a brațelor de 
muncă. Numai pe 
plantațiile de trestie 
de zahăr din zona la
cului Okeechobee 
muncesc peste 8 500

„Cadillac-ul Eldorado", 
închisoarea particulara 
și cătușele d-lui Brown

O Din dramele plantațiilor • La o fermă de roșii și mango descinde poliția
• „Biwis" : prost tratați și bine păziți

să evadeze din acest 
lagăr de muncă. In 
momentul arestării, in 
închisoarea particulară 
a lui Brown se aflau 
28 de muncitori agri
coli de culoare. Poli
țiștii i-au pus „antre
prenorului" cătușele 
in timp ce se îndrepta 
spre mașina sa, un 
Cadillac tip 1972. după 
ce făcuse ..inspecția" 
închisorii. In mină ți
nea o servietă cu 
43 786 dolari. „Autori
tățile — scria „New 
York Times" — consi
deră că banii i-a 
strins prin exploatarea 
cruntă a muncitorilor 
agricoli sezonieri, că
rora Brown le-a apli
cat un tratament de 
6clăvl".

Toți muncitorii s-au 
plins poliției că la 
sfirșitul fiecărei săp-

nul la fermă, l-am 
consumat lumină elec
trică etc. Așa se face 
că banii rămineau tot 
in buzunarul lui, in 
afară de cei doi dolari 
pe zi pe care ni-i dă
dea pentru a ne 
astimpăra foamea. 
Mulți dintre muncito
rii Întemnițați de 
Brown au fost duși la 
spital unde s-a con
statat să suferă de 
subnutriție".

încercările autorită
ților judiciare de a 
stringe dovezi împo
triva acestor exploa
tatori de tip feudal nu 
dau rezultatele aștep
tate, intrucit muncito
rii agricoli, deși direct 
Implicați, se tem să 
depună împotriva pa
tronilor lor. După cum 
declara Max Rothman, 
directorul serviciului

circa 80 000 — care 
suferă de pe urma 
unei competiții și așa 
extrem de dure pe 
piața muncii. Or, nu
mai cei care acceptă 
cele mai mici salarii 
și cele mai grele con
diții de muncă reu
șesc să capete sluj
be. Neștiind să facă 
altceva decit muncă 
agricolă, aceștia iși 
vind brațele la pre
țuri scăzute, sporind 
astfel profiturile ma
rilor proprietari de 
ferme și plantații.

Cine sint muncitorii 
„biwis" ?

Pe plantațiile de 
trestie de zahăr din 
Florida muncesc, din 
zori pină la asfințit, 
mii de „biwis" (nu
mele prescurtat dat

de tăietori aduși din 
Jamaica, St. Lucia, 
Barbados și alte in
sule ale Indiilor de 
Vest. „Nu știu ce sa
lariu am, spunea un 
„biwi". Primesc ori
ei t de puțin mi-ar da 
stăpinul. Mă feresc 
sâ spun că nu e des
tul, pentru că m-ar 
trimite imediat aca
să. In Jamaica insă 
nu găsesc de lucru și 
am 6 copii de hrănit".

Asociația proprieta- 
rdor plantațiilor de 
trestie de zahăr din 
Florida, care contro
lează o producție a- 
nuală în valoare de 
200 de milioane de 
dolari, afirmă că 
muncitorii americani 
nu sint destul de re- 
zistenți la tăierea 
trestiei. Un „biwi"

culcă peste 23 la sută 
mai multă trestie pe 
oră decit un ameri
can. Realitatea este 
insă că muncitorii din 
Indiile de Vest, fiind 
departe de țară, lip
siți de posibilitatea 
de a cere cuiva aj- j ■ 
tor, nesindicalizați, 
nu au nici o alternati
vă in afară de cea a 
supunerii oarbe. Viața 
lor pe meleaguri 
străine seamănă cu 
cea din pușcărie. Ba
răcile din lemn in 
care locuiesc din oc
tombrie pină în apri
lie, cind se termină 
seceratul trestiei, sint 
împrejmuite cu sir- 
mă ghimpată și bine 
păzite.

Cesar Chavez, pre
ședintele Uniunii sin
dicale a muncitorilor 
agricoli, desfășoară o 
intensă campanie de 
organizare a mun
citorilor agricoli in 
sindicate. In același 
timp, sint inițiate ac
țiuni de boicotare a 
produselor provenite 
de pe plantațiile ale 
căror patroni refuză 
muncitorilor agricoli 
dreptul lor elemen
tar la organizare în 
sindicate, dreptul la 
un salariu minim ga
rantat, dreptul la 
condiții umane de 
viață și muncă. Cha
vez, lider sindical 
progresist, care a reu
șit să organizeze In 
sindicate zeci de mii 
de muncitori agricoli 
californieni și a fost 
întemnițat de multe 
ori sub diverse pre
texte, ca „instigare 
la grevă", „tulbura
rea liniștii pe plan
tații", „agitarea mun
citorilor" etc., conti
nuă să-și exprime în
crederea în posibili
tatea 'formării unei 
federații naționale a 
tuturor celor ce mun
cesc la ferme și plan
tații, care să strin- 
gă rindurile munci
torilor agricoli sezo
nieri. sădind încre
dere in forța socială 
și politică pe care a- 
ceștia o reprezintă.

C.ALEXANDROAIB
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O delegație guvernamentală română 
a plecat la Teheran

Vineri dimineața a părăsit Capita
la, pierind la Teheran, o delegație 
guvernamentală condusă de tovară
șul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care va nar- 
tic;pa la lucrările celei de-a 9-a se
siuni a Comisiei mixte româno-ira- 
nienc.

L-a plecare, pe aeroportul Otopcnl,

erau prezenți tovarășii Janos Fa- 
zckas. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Nicolae M. Nicolae. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, șl alte persoa
ne oficiale. A fost, de asemenea, de 
față Sadegh Sadrich, ambasadorul 
Iranului la București.

(Agerpres)

INFORMAȚII
La 11 mai. George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, 8 primit in 
audiență pe Marcel A. Naville, pre
ședintele Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii. Însoțit de Melchior 
Borsinger, delegat general al C.l.C.R.

*
Continulnd vizita în Brașov, tova

rășul Trpe lakovleski. președintele 
Comitetului pentru problemele știin
ței și tehnologiei din R.S.F. Iugosla
via. a fost vineri dimineața oaspetele 
constructorilor de tractoare. împreu
nă cu Octavian Groza, ministru se
cretar de stat, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a vizitat principalele sec
ții ale oiarii uzine brașovene.

★
Dl. Jean Jacques FreviUe, secretar 

general al Federației Internaționale

de Automobilism (F.T.A.), a sosit vi
neri in Capitală, la invitația A.C.R.

★
Ieri a avut loc vernisajul expoziției 

pictorului Jaroslav Grus, artist al 
poporului, președinte al Uniunii ar
tiștilor plastici cehi. Au asistat Bră
duț Covaliii. președintele Uniunii ar
tiștilor plastici. Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. precum și 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București. Miroslav 
Sulek, membri ai corpului diploma
tic.

★
Vineri scara s-au încheiat lucră

rile celui de-al XlII-lea Congres na
țional do chirurgie organizat de 
Uniunea Societăților de științe Me
dicale.

(Agerpres)

GOSIREA

Vineri a sosit în Capitală o dele
gare a Frontului Național al Germa
niei Denocrate, condusă de Alexan
der MaUickh, membru al Prezidiu
lui și Secretariatului Consiliului Na
țional. care face o vizită pentru 
schimb de experiență in țara noas
tră. la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intimpinați de Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului 'Unității Socialiste, 
alți activiști ai Frontului Unității 
cialiste.

Au fost prezenți reprezentanți

și
So-

ai

Vineri dupâ-amiază, Adam Sapi 
Mkwawa. președintele Adunării Na
ționale, ceilalți parlamentari tanza- 
nieni au avut o întrevedere cu tova
rășul Mihai Dalea. președintele Co
misiei pentru politică externă a 

cu alți membri ai acesteiM.A.N., și 
comisii.

Richard Andriamanjato, președin
tele partidului Congresul pentru 
Independența Madagascarului — 
A.K.F.M. — din Republica Malgașă, 
președintele Consiliului municipal al 
orașului Tananarive, ți Rahantavolo-

in continuarea vizitei de prietenie 
pe care a făcut-o in țara noastră la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, delega
ția Consiliului Național al Frontului 
Patriei din R.P. Bulgaria, condusă 
de tovarășul Liubomir Levcev, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal. a fost ieri oaspete al munici
piului Giurgiu.

Delegația a vizitat unele obiective 
soci al-economi ce și a făcut un 
schimb reciproc de informații cu re
prezentanți ai Consiliului municipal 
Giurgiu al F.U.S. In după-amiaza a-

(Urmare din pag. I)

pa-voie, pină la ultimul 
cient. Firește, in unele zile 
se mai prelungește pro
gramul. Dar nu putem 
proceda altfel. Poți refuza 
să alini unui om suferin
țele ? Unde să se ducă ? 
Doar ne aflăm in inima 
Bărăganului !

Mulțumiri și 
oamenilor in alb.

felicitări

Didileaua
deSlobozia nu mai e 

mult o așezare oarecare, ci 
un oraș viguros, in plină 
dezvoltare. centrul politic 
și administrativ al jude
țului. Dar... multe străzi, 
fundături și ulicioare, ba 
chiar blocuri și alei noi, 
nu sint Încă botezate. Ce
tățenii au efectiv necazuri 
la primirea corespondenței, 
abonamentelor. Cei de la 
poștă iau însă lucrurile in 
glumă. ,.Ce vă tot văitați ? 
Vă găsim noi. Ce. Slobozia 
e cit Eucureștiul ?“

Ne-am plimbat pe uli
cioara Talpă Lată, și-am 
văzut niște giște. Pășteau 
troscot Mai încolo niște 
oi. Pe „înfundate", o apa
riție ciudată: un om de 
prin partea locului apă
ru de după colț, Îndem
ni nd cu codirișca măgarul 
de la cotigă:

— Ciuș, ciuș !
Ulicioarele și fundătu

rile Sloboziei — atit de 
neglijate de edili, de pri
mărie și de cetățeni — 
par drumeaguri secundare 
de provincie.

Am ajuns la 
Didilc-aua. Din 
fostului local, cu 
me. și a zonei prost între
ținută in care "" """
pornesc alte 
Duzi, Răzoare, 
Bălăria și... iar
Cind te uiți la ele — care 
lmpinzite de gropi și tal

punctul 
preajma 

acest nu-
se afla, 
ulicioa re: 
Vinăton, 
Nisipuri.

Ambasadei R. D. Germane 
rești.

la Bucu-

★
în după-amiază aceleiași 

legația a fost primită de _ . .
Corneliu Mănescu și Tamara Dobrin. 
vicepreședinți ai Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească, au fost abordate probleme 
privind activitatea celor două orga
nizații. exprimindu-se dorința dez
voltării in continuare a colaborării 
reciproce, in interesul celor două 
țări și popoare.

zile, de- 
tovarășii

(Agerpres)

De asemenea. în cursul aceleiași 
zile, membrii delegației au făcut o 
viziță la fabrica „Tricodava"—Bucu
rești.

Seara, tovarășul Mihai Dalea a ofe
rit un dineu în onoarea oaspeților.

(Agerpres)

Iona R. Andriamanjato, președinta 
secției A.K.F.M. din orașul Tanana
rive, au făcut vineri, 11 mai, o vizi
tă la Ministerul Afacerilor Externe, 
unde au avut o convorbire cu minis
trul George Macovescu.

celeiași zile, prin punctul de fron
tieră Giurgiu, delegația Frontului 
Patriei a părăsit țara noastră, in- 
dreptindu-se spre Sofia.

La plecare, oaspeții au fost con
duși de Mihai Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. Elena 
Grigoriu. membră a Consiliului Na
țional. și Vasile Tronaru, președin
tele Consiliului municipal Giurgiu al 
F.U.S.

Au 
sadei

fost de față membri ai Amba- 
R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

CRONICĂ
Prin hotărire a Comitetului Exe

cutiv al C.C. al P.C.R., și a Consi
liului de Stat, a fost aprobată com
ponența Consiliului organizării eeo- 
nomico-«>ociale, înființat prin Legea 
nr. 3/1973.

Consiliul este format din 45 de 
membri, reprezentanți ai unor mi
nistere și organe centrale, prim-se- 
cretari și secretari ai unor comitete 
județene de partid, conducători de 
centrale și întreprinderi industriale, 
specialiști in probleme de organizare 
a activității economico-sociale.

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Gheorghe Pană, secretar 
al C.C. al P.C.R., membru al Con
siliului de Stat, a fost numit pre
ședinte al Consiliului organizării 
econom ico-sociale.

în funcția de prim-vlcepreședinte 
al consiliului a fost numit tovară
șul Petre Lupu, ministrul muncii. 
Prin același decret, tovarășul Ion 
RomAnu a fost numit vicepreședinte, 
Iar tovarășul Aurel loncică, secretar 
general al Consiliului organizării e- 
conomlco-sociale.

PLENARA CONSIIIULU1 PENTRU COORDONAREA 
Șl ÎNDRUMAREA ACIIVITAIII DE APROVIZIONARE

Șl PRESTARE BE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE
Vineri a avut loc la Consiliul de 

Miniștri plenara Consiliului pentru 
coordonarea și îndrumarea activi
tății de aprovizionare și prestare de 
servicii către populație. In cadrul 
ședinței s-a examinat modul cum 
au fost îndeplinite sarcinile de plan 
pe primele patru luni ale anului In 
domeniul comerțului și prestărilor 
de servicii, măsurile ce trebuie luate 
pentru realizarea planului pe cel 
de-al doilea trimestru și Îmbunătă
țirea in continuare a aprovizionării 
populației. S-a analizat, de aseme
nea. stadiul de pregătire și organi
zare a activității comerciale, de

Alimentație publică și de prestări de 
servicii in sezonul estival 1973.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
tovarășul Virgil Trofin, președin
tele Consiliului pentru coordonarea 
și îndrumarea activității de aprovi
zionare și prestare de servicii către 
populație, a subliniat principalele 
sarcini in vederea îmbunătățirii a- 
provizionăril și servirii cetățenilor, 
organizării activității turistice, ast
fel Incit să se asigure oamenilor 
muncii condiții de odihnă corespun
zătoare bazei materiale de care 
dispune țara noastră.

Primire la C. C. al P. C. R
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a primit vineri pe Alberto 
Moravia, scriitor, eseist și critic de

artă din Italia, care se află in vi
zită in țara noastră.

La Întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat oarte Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste.

——.. -v > . v,—:—~ ~c.' -----------/w1. . •■n
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„CROSUL TINERETULUI"

Corespondențe 
Galați • Azi,

din Craiova, Ploiești, Pitești, Timișoara 
la Arad, recunoașterea traseului. Mîine 
dimineață, întrecerile

are oaspeți,De aseară, Aradul 
sportivi din toată țara ; sint tinere 
și tineri, ciștigători ai etapelor jude
țene, care mîine iși vor disputa in- 
tiietatea in finalele „Crosului tinere
tului", tradiționala competiție popu
lară aflată acum la a șasea ediție. 
Cine sint finaliștiî ? Cum s-au pre
gătit pentru finale ? In acest sens, 
citeva știri primite de la corespon
denții noștri.

• Din Craiova, Nistor Țuicu ne-a 
relatat că micul grup al tinerilor 
doljeni (6 fete și 6 băieți) este ani
mat.de dorința de a participa la fi
nale cit mai bine pregătiți, fapt pen
tru care in ultimele zile toți au fă
cut antrenamente intense (peste 
1 000 km). Ca reprezentanți al celor 
circa 65 000 de tineri ce au participat 
la etapa de masă, ..cei 12“ au în 
vedere cucerirea cel puțin a unui 
trofeu.

• Deși sint fericiți, desigur, că au 
cîștigat faza județeană a tradiționa
lului cros popular — transmite Gh. 
Cirstea — campionii Argeșului țin
tesc o comportare cit mai bună, o- 
norantă pentru toți cei 90 000 de ti
neri de pe meleagurile argeșene care 
au luat startul la crosul din acest 
an. Iată numele campionilor jude
țeni : Elisabeta Bădică. Petre Cor- 
doneț, Doru Iorga, Maria Oprescu, 
Elena Tuțescu, Costel Grigoraș.

• Un program special de antrena
mente, evident in orele libere, au 
avut campionii județului Prahova. 
De la Constantin Căpraru aflăm că 
ei s-au antrenat pe teren variat, in 
zona Hipodromului. Antrenorii re
marcă forma bună a Ecaterinei Ian- 
cu și Emilia Pirvu, a lui Viorel Oan
cea și Nicolae Dinu, cărora antreno-

rul Al. Mîțu le acordă șanse la locu
rile fruntașe.
• Din Timișoara, Cezar Ioana 

transmite : Cei 12 reprezentanți ai 
județului Timiș la finalele „Crosului 
tineretului" s-au pregătit zilnic pe 
pista din jurul stadionului „1 Mai". 
Conducerea tehnică o are prof. Gh. 
Nemeth de la Grupul școlar M.I.U., 
unitate școlară ai cărei elevi au avut 
o comportare remarcabilă în întrece
rile de pină acum, șase calificindu-se 
pentru finalele de la Arad. Alți trei 
elevi, o muncitoare, un student și un 
militar în. termen completează Jotul.

• Fruntași la spprt, dar totodată 
fruntași la Învățătură sau în produc
ție sint și reprezentanții județului 
Galați. De Ia Tudorel Oancea aflăm 
că Venera Lazarin, Măricel Grigoraș, 
Vasile Focaru, Maria Popa și Nistor 
Avram sint deciși — oa și colegii lor 
de lot — să concureze cit mai bine 
la finalele pe țară ale „Crosului ti
neretului".

ACTUALITATEA
LA TENIS

SLOBOZ
de 

in- 
cei

toace, care năpădite 
troscot Și lipan — te 
trebi: n-or fi amețit 
care manevrează măturoa
iele comunale numai prin 
centru ? Nu vede nimeni 
că s-a mutat.. Didileaua ?

Diverse

duri, resturi menajere, 
stilpi de beton fărimați... 
E un catalog incomplet al 
vegetației și al deșeurilor 
cu care slnt „împodobite1*, 
acum în prag de sezon tu
ristic. intrările și ieșirile 
orașului de pe Ialomița.

pentru 
De jur 

(dacă

• S-au terminat lucrări
le suplimentare de con
strucție și instalații la 
uzina orășenească de apă. 
E o realizare edilitară de 
mare Interes public. Canti
tatea de apă pusă la dispo
ziția populației s-a triplat...

Gara orașului. Pe pe
ron, un afiș : „Spălatul pe 
picioare strict interzis ! 
Contravenienții vor primi 
între 25 și 100 lei amendă".

Afișul are sensuri adinei 
Dar să nu intrăm in fondul 
problemei. Călătorii care 
odată ajunși în Slobozia 
ard de nerăbdare să-șl 
spele picioarele sint măci- 
nați de un singur gind: la 
cit saită amenda 'i',zS 04 
curajul să faci o 
toată regula 9

ai 
In

in cen-• O nouă firmă 
trul orașului : Lacto-vege- 
tarian „Triumf". Ne așe
zăm la o masă. Gazda ne 
îmbie cu ciorbă de văcuță, 
tocană de purcel, clrnâcîori 
„a la Bărăgan", ciorbă de...

Lacto-vegetarian ..Tri
umf ? Și nici-o... brinză ?

• Acțiunea „V“ continuă. 
Ce reprezintă V ? E sim
bolul spațiului verde. După 
ce in oraș au fost plantați 
37 000 de pomi, 7 km de 
gard viu și citeva sute de 
mii de flori, consiliul popu
lar intenționează să întin
dă o pătură de gazon pe 
toate spațiile din’re blocu
rile abia date In folosință

• Coada vacii, poala rln- 
dunlcii, brusturi. scaieți, 
mormane de pămint, sc In

N-am auzit răspun 
sul pentru câ oră 

călău broaștele
— Are balta pește ? — 

11 întrebăm noi pe omul 
cu mînecîle suflecate, că
ruia toată lumea ii zicea 
„Șefule".

— Cine sâ aibă pește ? 
— ne Întrebă mirat și el 
pe noi. Aici nu e baltă, e 
depozit de lemne.

Mirarea omului ne-a o- 
bligat să deschidem ochii 
mai bine. Dar degeaba. 
Tot baltă vedeam. O baltă 
mare, cit un obor de 
vite, năpădită de papu
ră. de mohor și pipirig. Pe 
malul bălții era un om care 
gonea muștele și țințarii de 
pe spinarea unei vaci. Vaca 
era in timpul producției 
Păștea.

— Totuși e 
tăm noi.

— Ba nu 
mai bine. Nu 
intre pilcurile acelea 
trestii ' *■" ‘ ~~
Sint ------ .
rogozul din stingă nu ve
deți nimic ?

Ne uitarăm cu atenție. 
Intr-adevăr, dincolo de ro
gozul din stingă pluteau 
niște lemne pe apă.

— CInd începeți prima 
coasă... in depozit ?

N-am mai auzit răs
punsul că s-au pornit 
broaștele pe orăcăit !

baltă, repe-

e. Uitați-vă 
vedeți acolo 

'de 
niște praf negru ? 

cărbunii. Dar după

Altă „mustărie"
Imaginațl-vă o suprafață 

perfect rotundă și închisă,

cum sint arenele 
luptele cu tauri, 
împrejur — firme 
se pot numi așa) și înscri
suri fără rost : menaj și 
uz casnic, agrocoop, grîu- 

agroalimentar 
consumatori , 

grătar. Sint multe firme, 
dar numai una, cea mai 
mare, produce emoții :
„mustărie". S-au deschis
mustăriile la Slobozia ? 
Nu încă. Mustăria din „o- 
colul" acela al orașului — 
clădirea cu pătuiac, gardul 
de stuf și grătarul pentru 
pastrama „a la Bărăganu" 
— a fost uitată acolo de 
astă toamnă.

Toate prăvăliile, ale căror 
firme le-am pomenit mai 
sus, lucrează cu... lacătul 
la ușă.

— E piața orașului — ne 
Informează un localnic.

— Care piață ?
— Piața de legume.
— Dar n-are legume I
— N-are. Producătorii 

vind legumele pe lingă 
blocuri, pe lingă magazine.

— Ii amendează 
dacă vin cu legume, 
piața de legume ?

— Nu. Dar, 
n-o să mai fie

— Dar ce ?
—_ Parcă ne 

primăria ? I
Hai la primărie. Ne în- 

tilnim cu primarul orașu
lui. cu unul dintre vice
președinți

— Slabă 
bozia I — 
gură primarul.

— Ba 'hlar pustie !
— Poate n-o să mai fie 

piață... Poate o să se con
struiască acolo un BIG.

Ce contează că n-au pia
ță, dacă vor avea BIG ? ! 
Dar asta este altă... mus
tărie I

mo
li ?),

cineva
In

plața

spune nouă

piață la Slo
ne ia vorba din

UN AN DE LA SEMNAREA
TRATATULUI DINTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ

ROMÂNIA SI REPUBLICA BEMOCRATĂ GERMANĂ
7

Tovarășului ERICH HONECKER
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși,
Cu ocazia primei aniversări a Tratatului de priete

nie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica Democrată Germană, 
ne este deosebit de plăcut să vă adresăm, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri, precum și tuturor ce
tățenilor Republicii Democrate Germane cele mai căl
duroase felicitări și un salut frățesc.

Tratatul semnat în urmă cu un an la București, 
convorbirile fructuoase avute cu prilejul vizitei în 
România a delegației de partid și guvernamentale a 
R.D. Germane au deschis noi perspective pentru 
adîncirea prieteniei și solidarității frățești dintre par
tidele. țările și popoarele noastre, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
ale respectării independenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.

Constatăm cu satisfacție că raporturile de colaborare 
tovărășească dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre Republi
ca Socialistă România și R.D. Germană cunosc o dez
voltare ascendentă pe toate planurile și ne exprimăm 
convingerea că acestea se vor amplifica și diversifica 
tot mai mult în viitor, spre binele popoarelor noastre, 
în interesul unității țărilor socialiste, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, al cauzei păcii $i colaborării interna
ționale.

Cu ocazia acestei aniversări, vă urăm dumneavoas
tră, stimați tovarăși, tuturor cetățenilor Republicii De
mocrate Germane noi și însemnate succese în dezvol
tarea și înflorirea patriei dv. socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Cu prilejul primei aniversări a semnării Tratatului 

de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Re
publica Democrată Germană și Republica Socialistă 
România vă transmitem dumneavoastră și poporului 
român cele mai cordiale salutări și felicitări.

Constatăm cu satisfacție că Tratatul de prietenie, 
care a inaugurat o treaptă superioară în dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două state ale noastre, a dat un 
nou impuls colaborării în toate domeniile vieții so
ciale.

Sîntem convinși că relațiile dintre Republica Demo
crată Germană și Republica Socialistă România se vor 
întări și adinei șl în viitor pe baza a ceea ce este co
mun în politica internă și externă a statelor noastre, 
precum și în alianță cu Uniunea Sovietică și celelalte 
țări membre ale Tratatului de la Varșovia.

ERICH HONECKER
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit 
din Germania

WALTER ULBRICHT
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germani

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a adresat ministrului aface
rilor externe al Republicii Democrate Germane, Otto 
Winzer, o telegramă de felicitare cu ocazia primei aniver
sări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

★
Cu același prilej, ministrul afacerilor externe al țării 

noastre a primit o telegramă de felicitare din partea mi
nistrului afacerilor externe al Republicii Democrate Ger
mane.

Mâții «fe frâțeastă prietenie, 
tie fruttuoasă (elaborare multilaterala

Ilie Năstase s-a calificat In finala 
turneului internațional de la Bour
nemouth (Anglia), invingîndu-1 in 
semifinale cu 6—3, 6—0 pe austra
lianul Barry Phillips-Moore. în fi
nală, Năstase il va intilni astăzi pe 
italianul Panatta, învingător cu 6—2, 
6—4 in fața australianului Ross 
Casse.

în finala probei de dublu mascu
lin se vor intilni cuoluri'le Ilie 
Năstase (România), J. Gisbert (Spa
nia) și Ion Tiriac (România). Pa
natta (Italia). în semifinale. Ilie 
Năstase și Juan Gisbert au învins 
cu 6—2. 6—3, pe australienii Masters 
și Case, iar Tiriac $i Panatta au 
dispus cu 6—4, 7—5 de Mcmillan 
(Republica Sud-Africană) si Stone 
(Australia).

Rezultate din „optimi" : Năstase, 
Gisbert (Spania) — Battrick (Anglia), 
Phillips Moore (Australia) 6—3, 6—3 ; 
Țiriac, Panatta (Italia) — Barthes, 
Jauffret (Franța) 7—5, 1—0 (aban
don).

Toate cele trei reprezentante ale 
României, care participă la turneul 
internațional feminin de tenis de la 
Stuttgart (R.F.G.), s-au calificai 
in sferturile de finală. Iudit Dibar- 
Gohn a învins-o cu 6—0. 6—3 pe 
Korpas, Mariana Simionescu a eli
minat-o cu 6—3, 6—4 pe Soon Yang, 
iar Virginia Ruzici a cîștigat cu 
6—2, 6—2 partida susținută cu Miok 
Lee.

„CURSA PĂCII"
Competiția internațională de 

clism ..Cursa păcii" a continuat 
neri cu desfășurarea etapei a 2-a, 
care a purtat caravana sportivă în
tre orașele cehoslovace Pardubice și 
Brno (135 km). S-a rulat in pluton 
pină la km 120, cele citeva tentative 
de evadare fiind rapid anihilate de 
fruntașii clasamentului. Cu 15 km 
înainte de sosire. Ballardin (Italia). 
Mihailov (Bulgaria) și Griffiths (An
glia) au plasat un atac care le-a 
permis să se distanțeze. Cei trei fu
gari s-au înțeles la trenă reușind să 
termine etapa cu un avans de a- 
proaoe 2 minute. La sprintul final 
desfășurat pe stadionul din Brno. 
italianul Fiorenzo Ballardin s-a do
vedit mai rapid, obținind o frumoa
să victorie de etapă El a întrecut 
cu o lungime de bicicletă pe bul
garul Mihailov și pe englezul Grif
fiths. fiind cronometrați in 2h 54* 18". 
Pe locul patru s-a clasat sovieticul 
Lihaciov. înregistrat cu timpul de 
2h 56' 07”. urmat d^ Bartonic^-k (Ce
hoslovacia). Dangu’llaume (Franța). 
Rodian (Danemarca) Prchal (Ceho
slovacia). toți in același timp

Cidliștii români au sosit cu grosul 
plutonului, care a fost înregistrat tot 
cu timpul de 2h 56’ 07". Teodor V a- 
sile a ocupat locul 23.

în clasamentul general individual 
conduce acum bulgarul Mihailov, ur
mat de Surkowski (Polonia). Astăzi, 
are loc etapa a 3-a, pe ruta Brno— 
Dubnica (156 km).

ci- 
vi-

Aniversarea unui an de la semna
rea Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și R. D. Germană oferă un 
nou prilej de a constata cu satisfac
ție că relațiile de prietenie și colabo
rare tovărășească dintre cele două 
țări și popoare cunosc o dezvoltare 
mereu ascendenta.

In evoluția acestor raporturi, o im
portanță deosebită au contactele, in- 
tilnirile, schimburile de vederi in
tre conducerile de partid și de stat 
ale țărilor noastre. In acest sens, un 
moment de seamă in cronica rela
țiilor reciproce l-au marcat intîlnirea 
și convorbirile fructuoase dintre to
varășul Nicolae Ccaușcscu. secretar 
general al P.C.R.. și tovarășul Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., in timpul vizitei făcute în 
România, la 11—12 mai 1972, de că
tre delegația de partid și guverna
mentală a R. D. Germane. Semnarea 
cu acest prilej a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
s-a inscris ca un eveniment remarca
bil in dezvoltarea pe toate planurile 
a relațiilor dintre cele două țări. 
Consfințind legăturile de trainică 
solidaritate și prietenie statornicite 
intre România și R. D. Germană 
încă de la nașterea primului stat 
german al muncitorilor și țăranilor, 
tratatul semnat in urmă cu un an a 
deschis noi și largi perspective pen
tru amplificarea și diversificarea co
laborării bilaterale în domeniile po
litic. economic, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, ale 
respectării independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi și neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești. „Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală semnat astăzi este un docu
ment de mare însemnătate", sublinia 
tovarășul Nicolae Ceausescu. arătind 
că acesta „deschide noi perspective 
pentru adîncirea prieteniei, colaboră
rii și alianței dintre Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată Germană în interesul atit al 
celor două popoare, cit și al cauzei 
socialismului, colaborării si păcii în 
întreaga lume". La rindul său. to
varășul Erich Honecker arăta : „I’e 
baza tratatului semnat acum, putem 
păși în dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor prietenești dintre Țările 
noastre socialiste, de la premisele 
favorabile și solide existente pină în 
prezent. în același timp, se deschid 
noi posibilități pentru colaborarea 
noastră multilaterală. Spiritul si li
tera tratatului corespund atit intere
selor directe ale celor două state alo 
noastre, cit și intereselor tuturor ce
lorlalte tărl socialiste frățești".

România și R. D. Germană, ca țări 
socialiste, sint legate prin comunita
tea orinduirii sociale, prin țelurile 
comune ale construirii socialismului, 
prin aceeași ideologie. Poporul ro
mân. care este angajat cu intreaga 
sa capacitate creatoare în lupta pen
tru îndeplinirea mărețedor sarcini 
trasate de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului în 
vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, urmărește cu 
satisfacție succesele oamenilor mun
cii din R. D. Germană in opera con
structivă pe care o desfășoară, pen
tru traducerea in viață a obiective
lor trasate de cel de-al VIII-lea Con
gres al P.S.U.G. Rezultatele însemna
te obținute de popoarele celor două 
țări in dezvoltarea lor economică și 
socială creează premise tot mai largi 
pentru intensificarea schimbului re
ciproc de valori materiale si spiri
tuale.

In cadrul acestor raporturi, un loc 
deosebit de important il ocupă cola
borarea și cooperarea economică și 
tehnico-științifică. De asemenea, 
R.D.G. este unul din principalii par
teneri ai țării noastre in domeniul 
comerțului exterior. Dinamica schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări este ilustrată de faptul că volu
mul livrărilor reciproce a crescut în 
ultimul deceniu (1963—1973) de a- 
proape patru ori ; iar în 1975 acest 
volum urmează să atingă un nivel 
superior cu 70-la sută celui realizat 
in cursul cincinalului precedent. Pon
derea principală, atit la export cit și 
la import, o dețin produsele indus
triei constructoare de mașini, elec
trotehnicii și electronicii, industriei 
chimice.

O semnificație crescindă capătă 
finalizarea unor acțiuni de cooperare 
și specializare în producție, îndeosebi 
in domeniul industriilor constructoa
re de mașini, metalurgică și chimică. 
Un important factor in evidențierea 
posibilităților de extindere și adinci- 
re a cooperării în domeniile indus
triei, științei și tehnicii, de sporire a 
livrărilor reciproce de mărfuri il 
constituie Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică în
tre România și R. D. Germană. Ul
tima sesiune a comisiei, care a avut 
Ioc la București, la sfirșitul lunii 
martie 1973, a prilejuit exprimarea 
satisfacției reciproce pentru rezulta
tele obținute pină in prezent, a do
rinței comune de a extinde și diver
sifica raporturile de colaborare eco
nomică, fiind examinate, in acest 
context, modalitățile concrete de in
tensificare și adincire a cooperării, 
îndeosebi in domeniile Industrial și 
tehnico-științific.

Cunosc, de asemenea, o dezvoltare 
continuă relațiile de colaborare pe 
tărimul culturii și artei, Invățămln-

tului, presei, radioului și televiziunii, 
cinematografiei, turismului etc.

O importanță deosebită pentru dez
voltarea raporturilor dintre România 
și R. D. Germană pe toate planurile 
au relațiile de colaborare și solida
ritate internaționalistă dintre P.C.R. 
și P.S.U.G. Avînd vechi tradiții, fău
rite în lupta comună împotriva ex
ploatării și asupririi, a reacțiunil și 
fascismului, legăturile dintre cele 
două partide au căpătat in anii so
cialismului noi dimensiuni, s-au dez
voltat continuu, devenind tot mai bo
gate in conținut, diversificindu-se și 
imbrăcind forme variate. Anual au 
loc numeroase schimburi de delegații 
pentru studierea reciprocă a expe
rienței in munca de partid, intre or
ganizațiile de tineret, sindicale, de 
femei și intre alte organizații obștești 
din cele două țări, se organizează 
simpozioane și colocvii, conferințe 
teoretice, se efectuează schimburi in
tre redacțiile organelor de presă etc.

Exprimînd voința și aspirațiile po
poarelor lor, România și R. D. Ger
mană promovează o politică activă 
de pace șt colaborare internațională. 
Ca țări europene, ele sint profund 
interesate in statornicirea unui cli
mat de pace, securitate și cooperare 
pe continent, a unor relații noi între 
state, care să asigure dezvoltarea li
beră și independentă a fiecărui po
por. Așa cum e cunoscut, România 
a sprijinit și sprijină neabătut efor
turile de afirmare nestingherită a 
R.D.G. pe plan mondial și participa
rea ei cu drepturi egale la viața in
ternațională. Ca prieteni ai R. D. 
Germane, ne bucură faptul că în pre
zent primul stat al muncitorilor și 
țăranilor germani întreține relații 
diplomatice cu peste 80 de state. 
România se pronunță cu fermitate 
pentru admiterea celor două state 
germane in O.N.U. și in celelalte or
ganisme internaționale.

Viața confirmă că întărirea conti
nuă a legăturilor frățești dintre 
P.C.R. și P.S.U.G., dintre România și 
R. D. Germană, lărgirea și aprofun
darea colaborării și cooperării reci
proce In cele mai variate domenii — 
corespund intereselor fundamentale 
ale ambelor popoare, servind, in ace
lași timp, cauzei unității țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor antiimpe
rialiste, cauzei păcii in Europa și în 
lume.

Cu ocazia aniversării unui an de 
la semnarea Tratatului de prietenie 
dintre România și R. D. Germană, 
poporul nostru adresează oamenilor 
muncii din R.D.G. călduroase felici
tări și urarea sinceră de a obține noi 
și însemnate succese in edificarea so
cietății socialiste, in înflorirea conti
nuă a patriei lor.

Gh. ROȘU

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a menținut 

instabilă și răcoroasă in nordul și ves
tul Moldovei, Maramureș, Crlșana, cea 
mai mare parte a Podișului Transilva
niei. Banat, zona Carpațllor de curbu
ră. meridionali șl occidentali, unde nu 
căzut ploi intermitente șl sub formă 
de averse. Pe alocuri, i-au mai sem-

nalat ploi și In Oltenia și In jumăta
tea de vest a Munteniei. In zona mun
toasă. la peste 1 500 m, a nins. Iar, izo
lat, in Carpații de curbură, s-a sem
nalat și grindină. Vintul a continuat 
să prezinte intensificări In Oltenia, su
dul Munteniei, în Dobrogea șl in sudul 
Moldovei.. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 8 grade la Huedin, In- 
torsura Buzăului șl Oravița și 19 grade 
la Tuzla. In București : Vremea a fost 
răcoroasă șl ușor instabilă, cu cerul 
mal mult noros în prima parte a zilei, 
cind a plouat slab, apoi cerul a de
venit variabil. Vintul • prezentei bi

tcnsificărl temporare. Temperatura ma
ximă a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
H și 15 mai. In țară : Vreme in ge
neral instabilă, mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi temporar a- 
coperlt. Se vor semnala ploi locale, 
mal frecvente in estul șl nordul țării. 
Vînt potrivit. Temperatura in creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse in
tre 2 și 12 grade, iar maximele Intre 
12 și 22 de grade, Izolat mai ridicate. 
In București : Cerul va fi variabil, mai 
mult noros la începutul intervalului. 
Ploaie de scurtă durată. îndeosebi In 
cursul după-amiezli. Vint potrivit. Tem
peratura in creșter» ușoară.

animat.de


internațională
0 preocupare majoră la scară continentală: 

SECURITATEA EUROPEI
■ STADIU ■ OBIECTIVE O ACȚIUNI H PROBLEME ACTUALE

HELSINKI II (Agerpres). — Tri- 
misul nostru special. Dumitru Ținu, 
transmite : Vineri, consultările mul- 
1 lateral de Ia Helsinki consacrate 
pregătiri Conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa au con
tinuat In grupuri de lucru.

In ședința grupului de lucru pen
tru problemele cooperării culturale 
partidpanții au examinat propuneri
le tpentru definitivarea textului 
preambulului la acest capitol.

A avut loc o nouă ședința a 
grupului de lucru însărcinat cu e- 
laborarea ordinii de zi și a instruc
țiunilor pentru organismele viitoarei 
conferințe ce se va ocupa de coope
rarea economică, tehnico-știlnțifică 
și in domeniul protejării și amelio
rării mediului Înconjurător. Cu acest 
prilej s-a ajuns la un acord pentru 
înscrierea, in preambulul la acest 
capitol, a unei formulări in care se

Securitatea este opera și dezideratul popoarelor
- lor le aparține cuvintul decisiv!

Opinia publică de pe continentul 
nostru a luat act cu îndreptățită sa- 
Vsfacție de progresele înregistrate in 
cadrul consultărilor multilaterale de 
la Helsinki in direcția cristalizării 
problemelor ce urmează a fi inclu
se pe ordinea de zi a conferinței eu
ropene de securitate si cooperare, ca 
si a aspectelor organizatorice legate 
d-'* conferință. Aceste progrese jus
tifică aprecierea că s-au creat toate 
premisele si că sint întrunite toate 
condițiile pentru încheierea cit mai 
grabnică a dezbaterilor si convo
carea conferinței Înainte de sfârșitul 
lunii iunie. Este o cerință esențială 
a momentului politic actual ca nici 
un fel de obstacol să nu împiedice 
atingerea acestui obiectiv.

Pașii pozitivi înregistrați în pregă
tirea conferinței constituie, in mod 
indiscutabil, un succes al luptei po
poarelor, al tuturor forțelor sociale 
avansate care s-au pronunțai consec
vent și au militat activ pentru in
staurarea in Europa a unui climat al 
răcii. încrederii și conlucrării fruc
tuoase. Acest lucru este intrutotul 
firesc : este știut cite suferințe au 
adus popoarelor Europei cele două 
războaie mondiale, ce tribut greu de 
singe au dat aceste popoare — vital 
interesate ca spațiul geografic in 
care-si duc de secole existența să se 
transforme intr-o zonă a destinderii, 
liniștii si bunei vecinătăți.

Este știut că partidul nostru a acor
dat întotdeauna și acordă o mare 
însemnătate rolului și răspunderii 
popoarelor în viata internațională. 
Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceausescu, „orice activitate interna
țională — mai cu seamă în condițiile 
de astăzi — se poate desfășura cu suc
ces numai în măsura in care masele

SPRIJIN LARG ÎNFĂPTUIRII DEZIDERATULUI SECURITĂȚII EUROPENE

Importanța înfăptuirii dezideratului de securitate europeană este subli
niată in aceste zile tot mai pregnant in diferite declarații ale unor perso
nalități politice de seamă, documente oficiale, articole și comentarii de 
presă.

După cum se știe, recent a avut 
loc vizita in Iugoslavia a primului 
S'-crctar al C.C. al P.M.U.P.. Edward 
Gierek. Redăm fragmente din cuvân
tările rostite cu acest prilej de pre
ședintele Iugoslaviei și oaspetele po
lonez.

® I. B. TITO : în rindul majori-' 
tații țâr.lor europene se întărește 
convingerea — fapt demonstrat, prin
tre altele, și de pregătirea conferin
ței europene, respectiv de intilnirea 
de la Helsinki. — că este posibil «ă 
se creeze un asemenea sistem de 
securitate europeană care să asigure 
respectarea suveranității, indepen
denței și integrității teritoriale a 
tuturor statelor europene. Asemenea 
tendințe ne bucură și ne încurajează.

Lucrările Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa
SUCCESUL CONFERINȚEI EUROPENE AR CREA 

NOI POSIBILITĂȚI EXTINDERII 
COLABORĂRII ECONOMICE PE CONTINENT

GENEVA ÎL — Corespondență de la Corneliu Vlad : La Palatul 
Națiunilor au continuat dezbaterile generale în plenara celei de-a 28-a 
sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa.

Schimbul de experiență și coope
rare s’rinsă intre țările membre ale 
comisiei — a spus in cuvintarea sa 
M. Hruza, conducătorul delegației 
Cehoslovaciei — trebuie să contri
buie atit la dezvoltarea economică 
a țărilor europene, cit și la amelio
rarea relațiilor dintre state în vede
rea consolidării păcii in lume. Vor
bitorul a relevat că in domeniul 
schimburilor comerciale intereuro- 
pene s-au produs o serie de modi
ficări pozitive in dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, raporturile multi
laterale fiind insă in continuare 
grevate, in principal, de practicile 
discriminatorii ale țărilor vest-eu- 
ropene față de exporturile statelor 
socialiste.

Relevând că țara sa acordă cea 
mai înaltă atenție activităților co
misie.. șeful delegației Austriei, 
R. Martins, a subliniat cadrul exce
lent. bine organizat, beneficiind de 
participarea tuturor statelor conti
nentului. pe care il oferă comisia și 
rolul tot mai important pe care a- 
ceasta este chemată să-1 joace in 
dezvoltarea economică a țărilor eu
ropene, in perspectiva favorabilă 
creată de reuniunea de la Helsinki.

In discursul său, conducătorul de- 

rubltniază că viitoarea conferință va 
avea in vedere interesele țărilor și 
ale regiunilor In curs de dezvoltare 
și efectele pozitive pe care lărgirea 
cooperării intre statele participante 
le va avea asupra relațiilor eco
nomice mondiale.

Paralel, au avut Ioc întîlniri ale 
grupurilor de redactare a documen
telor referitoare la aspectele politice 
și militare ale securității. Au con
tinuat, astfel, discuțiile asupra elabo
rării unei formulări care să reflecte 
ideea legăturii dintre principiile ce 
vor fi așezate la baza relațiilor in
tre statele participante, în sensul că 
acestea formează un sistem, se în
trepătrund și se aplică în relațiile 
reciproce ca un tot unitar. în cadrul 
discuțiilor s-a subliniat că la confe
rință trebuie să se aibă in vedere că 
aplicarea principiilor este menită să 

populare, popoarele vor fi active, își 
vor spune cu putere cuvintul... în
făptuirea politicii de destindere șl 
pace nu poate fi dccit rodul activi
tății unite și ferme a popoarelor." 
Această poziție a partidului nostru 
are un caracter profund principial, 
pornește de la teza marxistă că po
porul este făuritorul istoriei, că des
fășurarea oricărui eveniment istoric 
este determinată de popoarele însele. 
Promovînd o politică ce nu are nimic 
de ascuns popoarelor, ci. dimpotrivă, 
slujește interesele lor vitale, această 
poziție oglindește încrederea în forța, 
maturitatea politică și capacitatea de 
creație a maselor populare.

într-adevăr, dacă ideea securității, 
promovată cu consecvență de țările 
iubitoare de pace, a cîștigat tot mai 
mult teren, dacă ea a ajuns astăzi să 
se afirme Ia scara întregului conti
nent și să fie acceptată, in principiu, 
de către toate statele, acest lucru se 
datorește, in primul rind și in mod 
nemijlocit, luptei și eforturilor ferme 
ale clasei muncitoare, ale maselor de 
oameni ai muncii de la orașe și sate, 
intelectualității, activității desfășu
rate de forțele politico-sociale a- 
vansate, în primul rind partidele 
comuniste și muncitorești, ca și 
o serie de partide socialists si 
democratice, organizații obștești de 
o mare diversitate, sindicale, de 
femei, de tineret, mișcări paci
fiste, personalități ale vieții pu
blice, de cele mai diferite con
cepții politice sau filozofice. Con
cludente în acest sens au fast adu
narea reprezentanților opiniei pu
blice pentru securitate și cooperare 
europeană, care s-a desfășurat anul 
trecut la Bruxelles, ca și conferința

Dorința noastră este de a se asigura 
pe continentul european, incluzind și 
Mediterana, o colaborare multilate
rală egală in drepturi, fără discrimi
nări și de a se depăși — prin cu
noașterea intereselor comune și a- 
p’.icarea consecventă a principiilor 
coexistenței pașnice a tuturor țărilor, 
fără a ține seama dacă au sisteme 
social-politice identice sau diferite — 
divizarea in blocuri, de a se asigura 
condițiile pentru dezvoltarea multila
terală, pace trainică și progres.

• E. GIEREK : Acordăm o mare 
importanță conferinței europene de 
securitate și colaborare, care trebuie 
să confirme actuala situație de pace 
din Europa și să deschidă căi pen
tru realizarea sistemului de securi- 

legației Uniunii Sovietice, A. E. 
Nesterenko, a remarcat că lucrările 
actualei sesiuni se desfășoară intr-o 
atmosferă de destindere sporită, in
tr-un climat politic substanțial îm
bunătățit, in oondițiile afirmării 
crescinde a principiilor coexistenței 
pașnice a statelor cu sisteme sociale 
diferite. Succesul conferinței gene- 
ral-europene, a spus el, ar deschide 
noi perspective pentru extinderea 
cooperării economice intre statele 
europene, in mod particular în ca
drul Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa. în același timp, lu
crările actualei sesiuni pot contribui 
la crearea unei atmosfere favorabile 
desfășurării reuniunii de la Hel
sinki.

Conducătorul delegației Franței. 
J. Dupral, a evidențiat experiența 
comisiei in cimpui relațiilor econo
mice Est-Vest. eforturile sale vizind 
realizarea universalității organismu
lui Națiunilor Unite de cooperare 
economică in Europa ; el a semna
lat largile posibilități care există in 
domeniul cooperării industriale între 
țările europene și a subliniat nece
sitatea folosirii lor într-o măsură 
sporită. i 

ducă la dezvoltarea relațiilor priete
nești și a cooperării interstatale.

în grupul de redactare pentru as
pectele militare ale securității s-au 
purtat discuții privind includerea no
tificării — pe lingă a marilor mane
vre militare — și a marilor mișcări 
de trupe. De asemenea, s-a discutat 
despre necesitatea includerii unei 
prevederi in sensul ca statele parti
cipante să manifeste reținere in ce 
privește marile manevre militare și 
mișcările de trupe. Schimbul de o- 
pinii a vizat. în continuare, căutarea 
unei formulări adecvate pentru ex
primarea preocupării statelor parti
cipante ca negocierile să se poarte 
in diferite foruri privind reducerea 
forțelor armate și armamentelor pe 
continent și să se desfășoare cu res
pectarea principiului că aceste nego
cieri nu vor aduce prejudicii securi
tății altor state.

interparlamentară, care a avut loc 
la Helsinki, la începutul acestui an 
— care au pus in evidență impor
tanța contribuției opiniei publice la 
opera de edificare a unei securități 
durabile in Europa.

întreaga desfășurare a evenimen
telor de pe continentul nostru con- 
firmă pe deplin că popoarele Euro
pei sint nu numai principalele in
teresate. principalele beneficiare, ci 
și principalele făuritoare ale secu
rității. Ca atare, lor le revine, și 
trebuie să le revină, cuvintul decisiv 
in soluționarea tuturor problemelor 
ridicate de procesul înfăptuirii secu
rității. pe toate planurile și sub toate 
aspectele. Nimeni nu poate so
luționa sau hotărî în aseme
nea probleme peste capul lor sau 
ignorând interesele lor legitime, po
ziția sau voința lor. Popoarele euro
pene trăiesc in state cu orinduiri 
sociale diferite, se află în stadii di
verse de dezvoltare economico-so- 
clală, sint inegale ca mărime — dar 
toate sint egale in drepturi, toate au 
același mare interes comun de a a- 
sigura statornicirea unei păci trai
nice pe continent, toate — și fiecare 
in parte — sint chemate să-și aducă 
contribuția concretă în acest sens.

în prezent, cerința imperioasă este 
ca popoarele continentului nostru 
să-și facă auzit cu și mai multă pu
tere. cu și mai mare hotărî re glasul, 
pentru ca să se înainteze cu pași 
mai repezi spre încheierea activității 
pregătitoare, in vederea convocării 
In termenul cel mai scurt a confe
rinței europene și a desfășurării cu 
succes a acesteia, potrivit Intereselor 
păcii pe continent și în întreaga 
lume.

tate general-europeană. Este foarte 
important ca această conferință să 
aibă loc în termenul stabilit și să 
se încheie cu succes în toate punc
tele prevăzute în program.

• într-un articol intitulat „Con
sultările de la Helsinki au intrat in 
faza finală", ziarul francez „L’IIU- 
MANITfi" scrie : ..Va putea, in 
sfirșit. Europa să cunoască o secu
ritate. o pace trainică, o cooperare 
fructuoasă pentru toate țările con
tinentului ? Acest vis a numeroase 
generații este pe cale de a prinde 
viață. Reprezentanții statelor conti
nentului se vor reuni cu misiunea 
de a formula regulile, căile și mijloa
cele unei ere noi în relațiile lor. 
...Forma definitivă pe care o va lua 
convenția sau tratatul de instaura
re a unei Europe fără război n-a 
fost incă hotărâtă. Dar de De acum 
e vizibil demarajul acestui proces 
fără precedent în istoria popoare-
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Convorbiri între E. Gie
rek și L. Brejnev. La Var5°via 
au avut loc convorbiri oficiale intre 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. și Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
aflat în vizită de prietenie in R. P. 
Polonă.

Comitetul social al O.N.U. 
a adoptat un proiect de convenție 
în problema apartheidului. Docu
mentul a fost înaintat, spre aproba
re, Consiliului Economic și Social, 
cu recomandarea de a fi prezentat 
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale. Proiectul declară apartheidul 
drept crimă Împotriva umanității, 
actele rezultind din politicile și prac
ticile de apartheid violind principiile 
dreptului internațional și constituind 
o gravă amenințare la pacea și 
securitatea internațională.

Președintele Italiei, Gi°_ 
vanni Leone, va face o vizită oficială 
in Franța, între 25 și 29 iunie, la 
invitația președintelui Georges Pom
pidou.

Prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.K.), a sosit intr-o 
vizită oficială in Senegal, la invita
ția președintelui acestei țări, Leo-

ROMA:

ÎNCHEIEREA sesiunii comisiei mixte 
ROMANO-IIAIIENE

Perspective largi pentru dezvoltarea cooperării bilaterale 
în domeniul economic, industrial și tehnic

ROMA 11 — Corespondență de la 
Radu Bogdan : între 8 și 11 mal 
s-nu desfășurat la Roma lucrările 
celei dc-a 4-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică, in
dustrială și tehnică dintre România 
și Italia. Delegația română a fost 
condusă de Marin Trăistaru. adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar delegația italiană de Giulio Or
lando. subsecretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior al Ita
liei.

Comisia mixtă a analizat stadiul 
realizării prevederilor protocolului 
sesiunii a 3-a a Comisiei mixte ro
mă no-italiene. constatind cu satis
facție că au fost înregistrate rezul
tate favorabile, mai ales in sec
toarele siderurgic, industriei chimice 
și petrochimice, construcției de ma
șini și electronice. De asemenea, co
misia a analizat stadiul relațiilor co
merciale dintre cele două țări, re
levind că. in ultimii ani. schimbu
rile reciproce de mărfuri au marcat 
o creștere substanțială. A fost apre
ciată. totodată, ca pozitivă colabo
rarea dintre Camera de Comerț a 
României și Institutul Național de 
Comerț Exterior al Italiei.

Cele două părți au constatat că 
există perspective pentru dezvol
tarea in continuare a relațiilor eco
nomice și a cooperării Industriale și 
tehnice. în acest sens, au fost con
venite o serie de măsuri De linia 
informării firmelor din sectoarele 
construcției de mașini, chimiei și pe
trochimiei. siderurgiei, electronicii, e- 
lectrotehnicii. telecomunicațiilor, in
dustriei ușoare, agriculturii, indus
triei alimentare și turismului asupra

Convorbiri româno-americane 
în domeniul transportului

NEW YORK 11 — Corespondență 
de la C. Alexandroaie : în continua
rea vizitei sale in S.U.A., Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor al Republicii 
Socialiste România, a purtat la New 
York convorbiri cu conducerea com
paniei „General Motors" privind po
sibilitățile de cooperare in domeniul 
transporturilor și alte domenii de in
teres comun. Delegația română a vi
zitat apoi instalațiile portuare din

Ratificarea de către Bundestag 
a fratatului dintre R. f. G. si R. D. G.
BONN 11. — Corespondență de la

N. S. Stănescu : Viheri s-au încheiat 
in Bundestagul vest-german dezba
terile asupra legii privind ratificarea 
„Tratatului asupra bazelor relațiilor 
dintre Republica Federală Germania 
și Republica Democrată Germană" 
și a legii privind aderarea R.F.G. la 
Carta Națiunilor Unite. în cursul 
dezbaterilor au fost ascultate ex
punerile cancelarului Willy Brandt 
și ministrului de externe. Walter 
Scheel, care au subliniat însemnăta
tea tratatului și a aderării la Caria
O. N.U. pentru normalizarea relații
lor R.F.G. cu alte state ale hunii, 
pentru sporirea contribuției la adin- 
cirea procesului de destindere, la 
cooperare și securitate pe continen
tul european și in lume.

Pusă la vot, legea privind aproba
rea tratatului dintre R.F.G. și R.D.G. 
a întrunit 268 voturi pentru și 217 
împotrivă, obținind majoritatea ne
cesară pentru ratificare. Legea pri
vind aderarea la Carta O.N.U. a 
fost aprobată cu 364 voturi pentru 
și 121 împotrivă.

Cancelarul Willy Brandt a apre
ciat că prin adoptarea acestor legi 
sc încheie o întreagă perioadă isto
rică de evoluție postbelică a Ger
maniei federale, creintlu-se premise
le promovării unei politici bazate pe 
realitățile lumii contemporane, reali
tăți care trebuie să fie luate în con
siderație pentru a deschide noi per
spective spre viitor. „Iluziile nu creea- 

pold Sedar Senghor. în drum spre 
Dakar, Norodom Sianuk a făcut o 
escală la Alger, unde a conferit cu 
șeful statului algerian.

Ministrul comerțului ex
terior al R.P. Chineze, Pal 
Sian-kuo, a avut o întrevedere cu o 
delegație a cercurilor economice din 
regiunea de vest a Japoniei, aflată 
in vizită la Pekin, la invitația Con
siliului chinez pentru promovarea 
comerțului internațional.

La invitația guvernului 
R.D. Vietnam, ,a Hano1 s'a 

aflat in vizită o delegație guverna
mentală suedeză, condusă de Lennard 
Klackenberg, adjunct al ministrului 
de externe. Delegația suedeză a 
avut convorbiri cu o delegație gu
vernamentală a R. D. Vietnam, cu 
care a examinat probleme ale cola
borării în domeniile economic și 
tehnic.

Președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace, L strou- 
gal, a primit pe reprezentantul spe
cial al primului ministru al Repu
blicii Bangladesh, M. Ahmed. Șe
fului guvernului cehoslovac i-a fost 
transmis un mesaj din partea pri
mului ministru M. Rahman. 

acțiunilor care interesează ambele 
părți, măsuri pentru organizarea o- 
perativă a unui schimb de infor
mații asupra posibilităților de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică, atit în cele două țări, cit 
si pe terțe piețe, organizarea unui 
schimb de delegații economice etc.

Pentru o mai bună cunoaștere a 
posibilităților pe care le oferă legis
lația din cele două țări, a formelor 
diferite de cooperare, in special so
cietăți mixte de producție șl comer
cializare, s-a convenit organizarea 
unor mese rotunde cu firmele italie
ne interesate. în legătură cu schim
burile comerciale, au fost evidențiate 
posibilitățile de intensificare și di
versificare a acestora. în special pe 
linia creșterii exportului românesc de 
produse industrializate și, îndeosebi, 
de mașini-unelte.

La 11 mai, la Ministerul Comer
țului Exterior al Italiei a foșt înche
iat protocolul sesiunii Comisiei mix
te de cooperare româno-italiene, sta- 
bilindu-se ca cea de-a 5-a sesiune să 
aibă loc la București. în trimestrul al 
patrulea al anului 1974.

★
în timpul șederii la Roma. Marin 

Trăistaru s-a intilnit cu ministrul 
comerțului exterior al Italiei, Matteo 
Matteotti, și cu ministrul industriei, 
comerțului și artizanatului, Mauro 
Ferri. De asemenea, el a purtat con
vorbiri cu Giuseppe Locatelli, vice
președinte al Confederației generale 
a industriei italiene — Confindustria. 
Cu prilejul acestor întîlniri, au fost 
abordate probleme ale colaborării e- 
conomice dintre România și Italia, 
ale perspectivelor de dezvoltare.

New York, avînd, totodată, discuții 
cu oficialitățile portului despre folo
sirea containerelor in transportul 
mărfurilor, precum și despre aplicări 
ale tehnologiei moderne în optimiza
rea activității portuare și a transpor
tului maritim.

Oaspeții români au vizitat, de ase
menea. sistemul de tranzit rapid de 
la Cleveland (statul Ohio) și între
prinderea orășenească de transpor
turi urbane.

ză viitorul", a spus cancelarul vest- 
german.

Willy Brandt a declarat apoi că 
guvernul său este hotărit să-și înde
plinească obligațiile asumate in baza 
tratatului, subliniind că acesta con
stituie un important factor de destin
dere pe continentul european.

Prima rundă a convorbirilor 
cehoslovacii—vest-germane

PRAG A 11 (Agerpres). — La Pra- 
ga s-a încheiat, vineri, prima rundă 
a convorbirilor oficiale dintre dele
gațiile guvernamentale de experți ai 
R.S. Cehoslovace și R.F. Germania, 
în legătură cu semnarea tratatului 
cu privire 1 la relațiile reciproce din
tre cele două țări — informează a- 
genția C.T.K.

Conform acordului intervenit între 
șefii celor două delegații — minis
trul adjunct al afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, Jiri Goetz, și se
cretarul de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al R.F. Germania, Paul 
Frank — convorbirile oficiale vor 
continua, la Bonn, la 23 mai.

LA 17 MAI.-

R. D. VIETNAM Șl S. U. A. 
VOR EXAMINA ÎNDEPLINIREA

ACORDULUI DE LA PARIS
HANOI 11 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că guvernul Re
publicii Democrate Vietnam și gu
vernul Statelor Unite au căzut de 
acord să poarte convorbiri pentru 
examinarea îndeplinirii Acordului de 
la Paris privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam și 
găsirea măsurilor menite să asigure 
aplicarea strictă a acestui acord. în 
acest scop, reprezentantul guvernului 
R. D. Vietnam. Le Duc Tho, și con
silierul președintelui Statelor Unite, 
Henry Kissinger, se vor intîlni la 
Paris, la 17 mai.

Premierul Ciu En-lai 
l-a primit pe Le Duc Tho

PEKIN 11 (Agerpres). — Ciu 
En-lai, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al
P.C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat, a primit, vineri, pe Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, care a sosit la Pekin in 
drum spre Paris, anunță agenția 
China Nouă.

★
Penn Nouth, președintele Birou

lui Politic al C.C. al Frontului Unit 
Național și prim-ministru al Guver
nului Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, s-a intilnit vineri cu 
Le Duc Tho.

Conferința Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia 

Raportul prezentat de Stane Dolanț
BELGRAD 11 (Agerpres). — în 

raportul prezentat de Stane Dolanț, 
secretar al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I., la a patra conferință 
a Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. se arată că după a 21-a ședință 
a Prezidiului, a doua conferință a 
U.C.I. și. îndeosebi, după Scrisoarea 
președintelui Tlto și a Biroului Exe
cutiv, au fost făcuți deja pași ho- 
târiți spre consolidarea unității po
litice și a capacității dc acțiune a 
Uniunii Comuniștilor. „Majoritatea 
covirșitoare a membrilor Uniunii Co
muniștilor și a cetățenilor noștri au 
înțeles Scrisoarea președintelui Tito 
și a Biroului Executiv ca un apel la 
acțiune pentru dezvoltarea și mai 
rapidă a sistemului de autocondu- 
cere. pentru înlăturarea tuturor ano
maliilor. contradicțiilor și deficiențe
lor pe care le-au Intîmplnat in cursul 
dezvoltării noastre Uniunea Comu
niștilor și forțele progresiste din 
țara noastră" — a relevat vorbitorul.

„Am intrat intr-o etapă de dez
voltare socială care arată că fără o 
creație ideologică șl o luptă Ideolo
gică pentru orientarea de clasă con
secventă nu putem merge înainte, a 
spus Stane Dolanț. Trebuie să a- 
tragem atentia că ne aflăm în fața 
adoptării noii Constituții șl a luptei 
politice pentru înfăptuirea noilor 
prevederi constituționale, ceea ce nu 
va fi un proces ușor și nici de scurtă 
durată. în acest sens, ne așteaptă o 
activitate serioasă pentru .stimularea 
mai puternică a dezvoltării creației 
teoretice marxiste, pentru întărirea 
luptei de opinii și ascuțirea criticii 
in cadrul Uniunii Comuniștilor, pen
tru perfecționarea metodelor și mij
loacelor de desfășurare a luptei 
ideologice și a muncii politice".

Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via nu a încetat niciodată să fie 
principala forță revoluționară a so
cietății noastre, a declarat raporto
rul. Din analiza critică a practicii 
proprii, a experiențelor pozitive și 
negative, precum și din rezultatele 
activității depuse după a 21-a ședin
ță a Prezidiului U.C.I.. Uniunea Co
muniștilor a tras învățăminte impor
tante cu privire la activitatea sa in 
continuare. Este vorba de tra
ducerea în practică a orientării 
sale de clasă, do lupta hotărâ
tă cu toate forțele antisociale
le și ostile autoconducerii, de în
făptuirea consecventă și eficientă 
a hotăririlor și a politicii adoptate. 
Este vorba, pe scurt, de unitatea 
politică și de acțiune a U.C.I. în 
lupta dusă pentru o linie politică 
clară, n-am greșit atunci cînd am 
expus deschis toate dilemele și con
flictele existente în Uniunea Comu
niștilor, nu numai în fața membri
lor noștri de partid, cj și în fața 
întregii opinii publice iugoslave și 
mondiale.

„De cițiva ani. una din sarcinile 
princioale ale societății noastre este 
stabilizarea ej economică. crearea 
condițiilor pentru dezvoltarea eco
nomică mai accelerată — a spus 
Stane Dolanț. Putem afirma că s-au 
obținut deja unele rezultate în acest 
sens. Dar nu se manifestă sufici
entă pregătire pentru revizuirea tu
turor formelor de consum, pentru 
oprirea lucrărilor de construcție la 
obiectivele pentru care nu sint asi
gurate fondurile necesare, pentru 
schimbarea structurii investițiilor în 
folosul producției, pentru ca să nu 
se,înceapă construirea de noi obiec
tive, nejustificate din punct de ve
dere economic. Este momentul să 
înțelegem că problemele complexe 
ale stabilizării economice și ale dez
voltării noastre nu pot fi soluționate 
fără mai multă muncă, fără luptă 
permanentă pentru creșterea conti
nuă a volumului și calității produc
ției $i deservirii, a productivității 
muncii, fără un grad sporit, de dis
ciplină și răspundere fată de mun
că, fără o luptă susținută pentru re
ducerea cheltuielilor de producție".

în ultimii ani, cheltuielile mate
riale au crescut mult mai repede 
decit venitul național. Aceasta în
seamnă că acordăm insuficientă a- 
tentie circulației mai rapide a măr
furilor și a banilor, problemelor le
gate de reducerea cheltuielilor de 
producție. Numai printr-o reducere 
a acestor cheltuieli cu 1 la sută s-ar 
realiza o creștere a venitului de 
peste 2 miliarde dinari noi.

Pe baza Programului de acțiune, 
am pornit bătălia pentru consolidarea 
stabilității materiale și sociale a 
muncitorilor și pentru reducerea di
ferențierilor sociale, a relevat în con
tinuare raportorul. Am reușit pînă 
acum să stăvilim procesele ce adin- 
ceau inegalitatea socială. S-au luat 
măsuri și pentru impunerea adecva
tă a veniturilor ce nu provin din 
muncă și a celor provenite din mun
că individuală. Lupta pentru reduce
rea diferențierilor sociale nu este 
însă o luptă pentru egalizarea veni
turilor și ea nu presupune înlătura

SITUAȚIA DIN LIBAN CONTINUA SA SE NORMALIZEZE
BEIRUT 11 — Corespondentă de 

la Crăciun Ionescu : Situația conti
nuă să se normalizeze la Beirut și 
in alte regiuni ale Libanului, in 
urma acordului de încetare a ostili
tăților intervenit intre autorități și 
organizațiile palestinene. Vineri, 
restricțiile de circulație au fost ri
dicate. timp de nouă ore, in capitală 
și in alte patru orașe — Tripoli, Tyr, 
Baalbeck și Nabatiyeh. La Beirut, 
viața reintră in normal : portul, 
băncile și magazinele și-au reluat

„Franța nu va mai participa 
Ia un sistem militar integral 

declară ministrul de externe, Michel Jobert
PARIS 11 (Agerpres). — Luînd cu

vintul pentru prima dată in fața Co
misiei pentru afacerile externe a 
Adunării Naționale Franceze, minis
trul de externe, Michel Jobert, a 
declarat că Franța va continua să 
joace un rol pozitiv în cadrul re
uniunii multilaterale de la Helsinki 
in vederea pregătirii Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa.

Pe de altă parte, Jobert a subli
niat că Franța manifestă un interes 
capital, în cadrul marilor negocieri 

rea măsurilor stimulatorii tn muncă.
Dezvoltarea noastră dinamică, rea

lizată paralel cu înregistrarea nume
roaselor contradicții, a condiționat în 
mod nemijlocit și schimbări In con
știința socială. Uniunea Comuniștilor 
a trecut energic la acțiune împotriva 
tuturor fenomenelor ce împovărau so
cietatea noastră și care au determi
nat deformarea relațiilor sociale. 
Morala pe care o construim trebuie 
să se bazeze pe esența revoluției 
noastre și a construcției socialiste. 
Solidaritatea, sentimentul apartenen
ței la comunitatea bazată pe auto- 
conducere, frăția și unitatea, spiritul 
tovărășesc, faptul că numai munca și 
rezultatele muncii determină poziția 
socială și economică a oamenilor, cri
tica deschisă și tovărășească, pregă
tirea de a participa la bătălia grea 
și de lungă durată pentru socialism, 
solidaritatea cu lupta de eliberare a 
popoarelor asuprite, toate acestea 
constituie elemente ale moralei noas
tre comuniste.

Evenimentele politice importante și 
acțiunea intensă a clasei muncitoare, 
condusă de Uniunea Comuniștilor, 
pentru soluționarea problemolor so
ci al-economi ce au confirmat, 
echivoc, necesitatea consolidărirne- 
lncetate a U.C.I., din punct de ve
dere organizatoric, ideologic și al ac
țiunii, necesitatea înfăptuirii pe de
plin a rolului ei in societatea noastră. 
Uniunea Comuniștilor trebuie să 
caute, în etapa actuală de dezvoltare 
a societății, noi forme de organizare 
și să-și perfecționeze metodele de ac
tivitate politică. Am depășit de mult 
perioada în care credeam că vom in
fluența asupra realității și asupra 
vieții numai prin concluzii bine for
mulate. Prezidiul U.C.I. este astăzi 
unit din punct de vedere politic și 
conștient de răspunderea ce-i revine 
pentru înfăptuirea programului și' 
sarcinilor nemijlocite ale U.C.I. Tn 
același spirit acționează și Biroul 
Executiv al Prezidiului U.C.I., ca or
gan executiv al său.

în activitatea noastră este necesar 
să pornim și de la faptul că de fer
mitatea noastră internă, de unitatea 
comunității noastre socialiste depinde 
în mod nemijlocit și poziția Iugo
slaviei pe plan internațional, a spus 
Dolanț. în ultimul timp s-a consoli
dat poziția internațională a țării 
noastre, a crescut prestigiul ei în 
lume, datorită luptei noastre pentru 
pace și progres, pentru colaborare 
egală în drepturi și democratizarea 
relațiilor internaționale.

A patra conferință a U.C.I. are loc 
într-o perioadă de intense pregătiri 
ale celui de-al X-lea Congres, se 
arată în încheierea raportului. în 
curând va fi pus în dezbaterea pu
blică a membrilor U.C.I. proiectul de 
platformă politico-ideologică al celui 
de-al X-lea Congres.

★
Vineri au luat sfirșit, la Belgrad, 

lucrările celei de-a IV-a Conferințe 
a Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. Timp de două zile, particioan- 
ții au examinat Raportul Prezidiu
lui U.C.I. privind activitatea intre 
Conferințele a II-a și a IV-a și ra
portul prezentat de Stane Dolanț, 
secretarul Biroului Executiv al Pre
zidiului, privind activitatea desfășu
rată pe linia traducerii în viată a 
programului de acțiune al Conferin
ței a II-a și a celui conținut in 
Scrisoarea președintelui U.C.I. și a 
Biroului Executiv. Au luat cuvintul 
58 de delegați, reprezentanți ai or
ganizațiilor de bază ale Uniunii Co
muniștilor. ai colectivelor de muncă, 
activiști și conducători de partid din 
comune, provincii și republici și la 
nivel federal.

Delegații Ia conferință au exami
nat si aprobat, de asemenea, rapor
tul privind activitatea Comisiei pen
tru problemele statutare și raportul 
Comisiei de control.

în încheierea lucrărilor au fost 
adoptate concluzii privind sarcinile 
comuniștilor in perioada următoare, 
în care se exprimă hotărârea de in
tensificare a activității pentru tra
ducerea in viată a acestor sarcini.

Participanțil la conferință au a- 
drosat o scrisoare presedijl. ăul 
U.C.T.. To.sip Broz Tito. în care, prin
tre altele, se arată că conferința a 
analizat rezultatele acțiunii revolu
ționare a Uniunii Comun'stiior și a 
aiun.s la concluzia că trăsătura e- 
sentială a acestei acțiuni o consti
tuie afirmarea intereselor clasei 
muncitoare in rezolvarea principale
lor probleme ale societății.

★
La Belgrad a avut !oc, vineri, cea 

de a 41-a ședință a Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia. Cu 
acest prilej. Stane Dolanț a fost re
ales în funcția de secretar al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I. pe pe
rioada pînă la Congresul al X-lea al 
U.C.I.

parțial activitatea cotidiană. Aero
portul internațional, ale cărui piste 
au fost reparate, rămine in conti
nuare închis traficului.

Postul de radio Beirut a difuzat, 
vineri, comunicate ale comandamen
tului armatei libaneze în care se a- 
nunța că in cursul zilei au mai fost 
semnalate, totuși, incidente la Arida, 
localitate situată în nordul țării, 
unde pozițiile libaneze au fost ata
cate cu mortiere și obuze de artile
rie.

internaționale din toamnă, pentru 
piețele agricole. Franța, a precizat 
eJ, speră ca, in cadrul negocierilor, 
să se discute cit mai clar cu pu
tință despre situația și evoluția pre
vizibilă a monedelor principalelor 
țări occidentale, in special a dolaru
lui.

Răspunzind unei întrebări. Michel 
Jobert a făcut precizarea că „dacă 
Franța rămine în alianța atlantică, 
ea nu are intenția de a participa 
din nou la un sistem militar inte
grat".

PFDArriA si ADyiNlSTRATlA t București, Piața Sdnteti Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oflcUie poștale șl difuzoril din întreprinderi și Instituții. Din .trainfitata, abonamentele m Uc prin „ROMPRESFILATELIA- București - 
REDACȚIA și ADMimsiwtAi eu, Calea M_66 p Q Q _ TlparU| ; combinatul Poligrafie CASA SCÎNTEU «0 360


