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FAPTUL! 
DIVERS' —:—i Felicitări
lui... 
l-MM-3473 |

S-a Intîmplat pc șoseaua E I 
15, in punctul Călinești, de pe I 
raza orașului Brezoi. In timp ’ 
cc se deplasa spre Sibiu, o au- I 
tocLstcrnă a derapat de pc par- I 
tea carosabilă și s-a oprit in- I 
tr-un lac. In Citeva fracțiuni . 
de secundă. cabina vehiculului a I 
dispărut sub apă. Venind din I 
partea opusă, un autoturism • 
frinează brusc la locul acei- I 
dcntului. Îmbrăcat cum era, I 
șoferul se aruncă in apă, spar- | 
pe parbrizul mașinii scufunda- . 
te și scoate la suprafață, sal- I 
vindu-i de la înec, doi bărbați I 
și o femeie. După cc și-au re- 1 
venit, cei trei au vrut să-i mul- I 
țumească salvatorului lor. A- I 
cesta insă, după ce s-a convins I 
că nu mai e nevoie de ajutorul ’ 
său. pornise din nou la drum. I 
Dbar numărul autoturismului a I 
putut fi reținut : l-MM-3473,

Două probleme îngemănate în atenția muncii politice

a organizațiilor de partid

LOCUL SPECIALISTULUI
și CALITATEA

In întreaga țară. în spiritul hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, organele și organizațiile dc partid desfășoară o tot mai 
intensă muncă politică dc masă in sprijinul realizării in. condiții opti
me a planului pc acest an. In legătură cu modul cum sc desfășoară, 
in județul Constanța, controlul asupra muncii organizațiilor dc partid 
pentru înfăptuirea acestei sarcini, dc o deosebită însemnătate pentru 
devansarea realizării cincinalului, ne-am adresat tovarășului ION 
11 GA, secretar al comitetului Județean dc partid.

— în cc mod sc asigură îmbi
narea preocupărilor pentru bunul 
mers al producției cu intensifi
carea muncii politice de masă ?

PRODUCȚIEI
sarcinilor, de blocare în munci ad
ministrative a numeroase cadre de 
specialiști necesari producției — să 
devină o cauză proprie a fiecăruia. 
Ca urmare, specialiștii la care mă 
refer au fost îndrumați către secțiile 
productive abia după intervenția co
mitetului județean.

Pe drumul cu hirtoape,
la moara care stă

Circuitul 
prafului

Praful de cărbune emanat ■ 
odată cu epurarea gazelor de I 
la furnale crea probleme deo- I 
sebite specialiștilor : pe de o ’ 
parte, deoarece polua atmosfe- t 
T3 ; pe de alta, cantități apre- I 
ciabile de cărbune erau risipite | 
fără nici un folos. Faptul i-a . 
preocupat pe inginerii Ionel I 
Gheorghe Ciconc și Dumitru I 
Iordache de la Institutul pentru 1 
proiectarea instalațiilor meta- I 
lurgice din Capitală, care, in I 
urma unor temeinice studii, au I 
pus la punct o instalație de re- ■ 
cuperare a acestui praf. Odată ! 
recuperat, prin decantarea și I 
uscarea prafului sub vid se 1 
obțin, nici mai mult, nici mai I 
puțin decit... brichete de cocs. I 
care, dat fiind conținutul ri- I 
dicat de carbon, sint intrebuin- ■ 
țațe, din nou, la furnale.

— Aș sublinia, mai întli, că. in 
mina prevederilor Plenarei C.C. 
P.CHR. din noiembrie 1971, biroul 
mitetului județean de partid a 
dicat organizațiilor de partid 
folosească mai intens toate formele 
muncii politice de masă — agitația 
de la om la om, gazetele de perete 
și satirice, stațiile de radioamplifi
care, brigăzile artistice de agitație, 
agitația vizuală etc — in sprijinul 
bunului mers al producției. L. 
numeroase locuri, organizațiile de 
partid au acționat intens pe 
cest tărim. Totuși, trebuie 
recunoaștem că 
oadă cam lungă 
le comitete de Dart id au efectuat 
un control temeinic asupra modului 
in care se realizează această sarcină. 
Din această cauză, in multe între
prinderi agitația vizuală nu a dobin- 
dit un caracter destul de concret, 
mobilizator, munca de la om la om a 
agitatorilor a fost mai puțin eficien
tă decit ar fi fost posibil. Neajunsuri 
serioase s-au constatat pe alocuri și 
in folosirea, in sprijinul producției,

lu
ai 

co- 
in- 
să

In
a- 
să 

a trecut o peri- 
pînă cind une-

a gazetelor de perete, stațiilor de 
radioamplificare, deoarece s-au an
trenat pe linia unor generalități, in 
loc să-și propună popularizarea ope
rativă a succeselor dobindite, critica
rea la obiect a unor lipsuri. Analiza 
rezultatelor economice din multe în
treprinderi a demonstrat cit se poale 
de concludent că trebuie să avem tot 
mai mult în atenție sincronizarea ac
țiunilor organizatorice cu munca po
litică de masă.

Dar iată și un alt fapt in aceeași 
ordine de idei. După cum s-a consta
tat dc curind, la fabrica de celuloză 
și hirtie și întreprinderea integrată 
de lină din Constanța, la U.S.A.S. 
Năvodari etc., o parte din specialiști 
a rămas in posturi administrative și 
după masurile luate pentru îmbună
tățirea structurii organizatorice a a- 
cestor întreprinderi. Cauzele sint, fi
rește, complexe. Cert este insă că in 
unitățile amintite nu s-a depus o 
muncă politică destul dc stăruitoare 
ca fiecare comunist, toți oamenii 
muncii să înțeleagă că înfăptuirea 
pină Ia capăt a măsurilor stabilite de 
conducerea partidului in vederea li
chidării fenomenelor de supradimen
sionare a aparatului funcționăresc — 
generatoare de birocratism și factor 
dc frinare a rezolvării operative a

— Cum se acționează in ju
deț prin mijloacele muncii poli
tice de masă, pentru îmbunătă
țirea calității produselor, impo- 
triva risipei și a rebuturilor ?

Dacă garantează
că-și vor respecta

— Să încep cu un exemplu. La 
un control efectuat recent s-a con
statat că in unele întreprinderi, prin
tre care U.S.A.S. Năvodari, I.M.U. 
Medgidia, Fabrica de conserve Ovi- 
diu ș.a., indicele de calitate este incă 
scăzut, procentul de rebuturi se men
ține ridicat. Bineînțeles, explicația 
trebuie căutată in anumite defec
țiuni existente in organizarea pro
ducției. Nu se poate omite insă nici 
faptul că organizațiile de partid au 
acționat prea puțin prin mijloacele 
muncii politice de masă pentru a 
crea un climat de responsabilitate 
față de calitatea produselor, un pu
ternic curent de opinie împotriva ce
lor care produc rebuturi. în conse
cință, organizațiile de partid au fost 
îndrumate sâ folosească toate pir- 
ghlile muncii politice de masă pen
tru a explica convingător că îmbu
nătățirea continuă a calității produ
selor este o problemă dc partid, câ 
de aportul fiecăruia depind realiză
rile in ansamblu ale întreprinderii pe 
linia calității. De asemenea, birourile 
organizațiilor de partid au fost aju
tate să ințeleagă mai bine că in re
zolvarea acestor probleme nu trebuie 
să se substituie organelor adminis
trative, ci să-și concentreze atenția 
asupra unor acțiuni educative con
crete vizînd dezvoltarea conștiinței 
socialiste, care implică înțelegerea 
profundă a dublei calități dc azi a 
clasei noastre muncitoare : dc pro
ducător și stăpîn al tuturor bunurilor 
materiale.

Atenție la 
prăpastie !

tntr-una din zile, tinăra A. M. I 
din Cluj sc afla intr-o excur- | 
sie la Cheile Turzii. La un mo- ■ 
ment dat, in timp cc urca o I 
pantă abruptă, ea a alunecat și I 
a căzut intr-o prăpastie. O im- I 
prudență care avea să se sol- ■ 
deze cu un sfirșit tragic: I 
A. M. și-a pierdut viața. Dar, | 
cum in această zonă s-au . 
mai înregistrat și alte acciden- I 
te similare, aici nu este vorba I 
numai de imprudență din par- • 
tea celor ce urcă la intimplare I 
spre creste. Ci și de neglijen- I 
fă din partea celor ce ar trebui | 
să se îngrijească de îndruma- . 
rea atentă a turiștilor și de a- I 
menajarea unor poteci adecva- I 
te. Cind vor fi luate deci mă- 1 
șurile corespunzătoare in acest I 
sens ?

Au luat-o
înaintea 
pompierilor I

In pădurea Valea Manului. 
din localitatea Uriu (Bistrița- I 
Năsăud), a izbucnit, zilele tre- I 
cute, un incendiu puternic, ’ 
provocat de descărcările elec- I 
trice din atmosferă. Datorită I 
intervenției prompte a cetățe- ’ 
nilor din comună, focul a fost I 
localizat și stins la scurt timp I 
după izbucnire, pagubele fiind ’ 
reduse la minimum. Pompierii I 
sosiți la fața locului nu au mai I 
avut altceva de făcut decit să-i 1 
felicite pe locuitorii din Uriu I 
pentru salvarea citorva zeci de I 
hectare de pădure.

Cadou...
penal

Raluca Istrate, soră medica- . 
lă la Policlinica din Slatina, pu- I 
sese la cale efectuarea unei o- | 
perații ilegale de întrerupere a . 
sarcinii. Bineînțeles, după ce că- I 
zuse la învoială ca, pentru „ser- | 
viciul" de a aranja ea totul cu un ■ 
medic, să primească, drept „ca- I 
dou“, suma de 700 lei. După cite- | 
va zile, in locul stabilit, intra in ■ 
posesia banilor ceruți. Numai că, I 
fără să știe ea, „cadoul" res- | 
pectiv îi fusese făcut de față . 
cu anumiți martori. Drept pen- I 
tru care R. 1. a fost deferită | 
instanței de judecată. In urma . 
judecării procesului — după I 
cum ne relatează judecătorul I 
Mircea Buzatu — pentru in- ■ 
fracțiunea de trafic de influ- I 
ență. Tribunalul județean Olt | 
i-a făcut un alt „cadou" pe • 
care il va ține minte multă I 
vreme : un an și șase luni in- I 
chisoare.

Rubrica redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinfeîî |

I
Cu mai bine de doi 

ani in urmă. Depar
tamentul industriei a- 
limentare elabora un 
program de măsuri 
vizi nd .^Dorirea con
tribuției fabricilor la 
asigurarea unei ali
mentații rationale si 
igienice a populației, 
la economisirea mun
cii sociale și ușurarea 
muncii in gospodăria 
casnică...". Intre alte
le. programul cuprin
dea un capitol anar- 
te referitor la diver
sificarea produselor, 
câni tel in care erau 
stabilite concret sarci
nile fiecărei ramuri 
Droductive. Ce s-a in- 
tîmDlat între timp 2

In industria laptelui 
au fost realizate — la 
nivelul stabilit — mai 
puțin de jumătate din 
noile sortimente pre
văzute pentru 1971 si 
1972. Au mai apărut 
citeva sortimente de 
înghețată si... cam a- 
tîL în industria con
servelor de legume si 
fructe barometru] 
noutăților a rămas 
practic in jurul cotei 
zero, realizările fiind 
insignifiante.

Nu ne-am propus 
să stabilim cauzele a- 
cestel stări de lucruri. 
De altfel, organele de 
specialitate au anali
zat in amănunt fieca
re caz in parte, sta
bilind măsurile de ri
goare. In continuare, 
ne vom referi la per
spectiva i medială a 
programului de diver
sificare. asa cum ne-a 
fost ea infâtisată de 
reprezentanții centre
lor de resort.

— In industria con
servelor — ne-a de
clarat Ștefan Oprlș,

cuvînful • • •
directorul adjunct al 
Trustului fabricilor de 
conserve — se scon
tează pe o schimbare 
radicală a situației. In 
acest an vom oferi 
cumpărătorilor 41 de 
tipuri noi de conser
ve și garantăm că — 

. acum — ne vom res- 
■ peeta intru totul cuvin- ■ 
tul. Spun 'aceasta in* 
trucit pentru 1973 s-a 
stabilit o formulă 
nouă de asimilare a 
produselor. De unde 
pină în prezent nro- 
ductia sortimentelor 
noi era lăsată la 
titudinea tuturor 
bricLlor si acestea, 
diverse motive, 
eschivau să le reali
zeze. în acest an toa
te sortimentele noi 
vor fi nroduse de o 
stație-oilot. anume 
profilată la fabrica 
„Grivița". în dIus. s-a 
hotărî t ca cele 20 de 
tone de conserve, cite 
se vor produce expe
rimental din fiecare 
sortiment, să fie tes
tate — pe baza unor 
chestionare completa
te de cumpărători — 
intr-un număr de 40 
de magazine ale co
merțului interior si 
ale rețelei comerțului 
cu legume si fructe, 
în funcție de rezulta
tele sondajelor vom 
încheia ulterior con
tractele de livrare cu 
întreprinderile comer
ciale.

Centralizarea pro
ducției pentru testarea 
sortimentelor noi nu 
va anula efortul ce
lorlalte unităti pro
ductive. Ele vor dis
pune in continuare de 
laboratoare de cerce
tare și vor avea sar
cină să realizeze si ele 
diverse sortimente

la- 
fa- 
din 
se

noi. Prin înființarea 
stației-Dilot am în
cercat doar să adunăm 
la un loc toate sor
timentele noi pe care 
să le putem urmări 
organizat.

Ce mai promite In 
acest an industria lap- 

' telui ?
— In tâfAiuț

am adoptat o onas'Ur': 
ră organizatorică a- 
decvată — ne-a spus 
Th. Palincaș. directo
rul tehnic al centra
lei laptelui. Am de
semnat în cadrul cen
tralei o persoană care 
urmărește in mod 
special îndeplinirea 
prevederilor olanului 
de diversificare a pro
ducției. Cit privește 
dotarea tehnică, sîn- 
tem in curs de a a- 
chiziționa o instalație 
specială pentru amba
larea superioară a 
laptelui de consum si 
a iaurtului. De ase
menea. pină la sfirși- 
tul acestui an vom 
realiza in toate jude
țele tării un nou sor
timent de lapte — ke
fir. Tot in 1973 vor 
apărea pe piață 5 sor
timente noi de brin- 
zeturi cu conținut ri
dicat de grăsime, fără 
coajă, precum si brin- 
ză de tip Parmezan.

...Am consemnat a- 
ceste opinii — pe care 
le apreciem și ca un 
angajament public al 
lucrătorilor din indus
tria alimentară — oro- 
mițind că vom urmări 
oe parcurs modul lor 
de realizare. $i spe
răm câ de această 
dată faptele vor fi pe 
măsura angajamente
lor.

Mîhal IONESCU

(Urmare din pag. I)

buie, porumbul de pe sute 
de hectare a rămas pe 
cimp, depreciindu-se, ni
meni nu s-a îngrijit să asi
gure furajele necesare ani
malelor etc. Desigur, se 
pune o întrebare firească : 
care membrii cooperatori 
nu știau de aceste nere
guli ? Care a fost atitudi
nea lor ?

Am stat de vorbă cu mai 
mulți cooperatori, le-am 
cerut părerea. Amărăciu
nea cu care ne-au vorbit 
despre faptul că niciodată 
aceste lucruri n-au f6st 
discutate deschis, câ n-au 
fost supuse unei analize 
atente și principiale in fața 
lor, ne-a făcut să ințelegc-m 
că normele democrației 
cooperatiste au fost date 
uitării de către membrii 
consiliului de conducere. 
Totul s-a făcut pe căi oco
lite. fiecare din cei doi a 
căutat să atragă de partea 
sa cit mai mulți susțină
tori.

— Au împărțit oamenii 
in două tabere și. in loc ca 
treburile să meargă mai 
bine, că acu’ după unifica
re eram o forță mal mare, 
a început dezbinarea — ne 
zugrăvește tabloul real al 
situației brigadierul Con
stantin Nicolae, membru al 
comitetului de partid din 
C.A.P. Am dat înapoi ca 
racu' ! Măcar acu’ de s-ar 
îndrepta lucrurile, că avem 
atitea de făcut...

Cum a fost posibil ca doi 
oameni cu merite recunos
cute in dezvoltarea unită
ților pe care le-au condus, 
vechi membri de partid, să 
cadă pradă unor ambiții 
mărunte ? Ce au făcut or
ganele de partid și forul 
superior al C.A.P. pentru 
curmarea acestei situații ?

— Organizația de partid 
din cooperativă n-a acțio
nat in nici un fel și pen
tru acest lucru vina o 
poartă in primul rind fos
tul secretar, care a fost 
sancționat și schimbat din 
funcție, este de părere to
varășul Stelian Simion, se
cretarul comitetului de 
partid din comună.

— Bine, dar și comitetul 
de partid știa de acest con
flict. Cum ați acționat ?

— Ce puteam să facem ? 
Am stat de vorbă cu ei. Un 
an de zile am tot incercat 
să-i împăcăm, dar nu 
ne-am putut înțelege cu to
varășa Cojocaru. Ea ținea 
morțiș să aibă drept de 
veto. Pină la urmă a tre
buit sâ-1 sancționăm numai 
pe Florea, in loc sâ-i sanc
ționăm pe amindoi, că a- 
mlndoi erau vinovațl.

— Atunci de ce a fost 
sancționat numai ing. Flo
rea ?

— Așa am primit indi
cație.

— Să-1 sancționați numai 
pe el ? ! Cine a dat aceas
tă indicație ?

— Ei, am primit indica
ție șă-1 punem In discuție 
pentru că a dezinformat or

— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre experiența acumulată in 
ce privește îndrumarea orga
nizațiilor de partid pentru fo
losirea tuturor pirghiilor mun
cii politice de masă in sprijinul 
producției.

— Experiența a dovedit cu pri
sosință că actul de conducere 
nu se poate realiza din birou, 
cerind rapoarte, discutind la telefon, 
redactind informări. Controlul fiind 
o latură indisolubilă a activității d.c 
conducere, este firesc să se realizeze 
șistemâfro, zi. de zi, de cadrele d(! 
jiaH’id — datoare să fie prezente, cea 
mai mare parte a timpului, pe teren. 
Se intimplă insă — și nu de puține 
ori — ca unii activiști ai comitetului 
județean în loc să aibă in vedere că 
activitatea de partid se adresează prin 
excelență oamenilor și, ca urmare, 
să analizeze cum sint folosite mij
loacele muncii politice de masă

interesează mai mult de realizarea ci
frelor de plan, fără să-și facă timp 
nici măcar pentru o vizită la comi
tetul de partid. Să mă refer, iarăși, 
la un exemplu. în timp ce U.S.A.S. 
Năvodari se confrunta la un moment 
dat cu o serie de probleme privind 
utilizarea instalațiilor, folosirea ma
teriei prime, disciplina in muncă, 
unii activiști se mulțumeau să soli
cite lunar 5—6 planuri dc activitate, 
informări telefonice privind realiza
rea planului etc., fără să se gindească 
că treburile trebuie urnite din loc 
prin acțiuni conjugate — organizato
rice și educative.

Experiența arată câ la fața locului, 
prin cunoașterea temeinică aprofun
dată a problemelor fundamentale ale 
activității unităților, controlul are o 
forță de influențare mai puternică, 
sc soldează cu urmări imediate, cu 
orientări clare. De aceea, in activi
tatea biroului comitetului județean 
de partid ciștigă tot mai mult teren 
metoda controlului la fața locului. 
La analize sint antrenați activiștii 
U.T.C. și sindicali, organismele eco
nomice nou create ; consiliile de 
control muncitoresc, inspectoratul de 
control al calității etc. Recent, un a- 
semenea control a avut loc la Șan
tierul naval Constanța. Desigur, bi
roul comitetului județean a analizat 
toate aspectele care privesc munca 
pe șantier, cu atit mai mult cu cit 
aici se făceau simțite o serie de nea
junsuri privind organizarea fluxului 
de producție, folosirea utilajelor, pre
gătirea forței de muncă, utilizarea 
materialelor etc. Dar a acordat o a- 
tenție deosebită modului in care ac
ționează organele și organizațiile de 
partid asupra conștiinței comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii pen
tru înțelegerea sarcinilor pe care le 
au de îndeplinit. Bunăoară, au fost 
combătute părerile greșite ale unor 
tovarăși care considerau că in con
dițiile unui șantier nu se poate rea
liza in bune condiții munca politică 
de masă, intre altele, pentru că... pa
nourile frumos executate se deterio
rează repede... Evident, ei n-au 
înțeles că munca politică de masă nu 
trebuie să aibă un caracter festivist, 
că forța mobilizatoare a acesteia 
decurge tocmai din conținutul ei con
cret, convingător. în urma acestei a- 
nalize. un secretar al comitetului ju
dețean de partid sprijină permanent, 
concret. înfăptuirea hotărîrilor luate. 
Totodată, ajută organizația de partid 
de aici să folosească cu mai multă 
pricepere întregul arsenal al mijloa
celor muncii politice de masă in spri
jinul producției, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste și însușirea nor
melor de muncă și viață comunistă 
de ihtCegul colectiv. r.r,-i luîuh

încheiem aici transcrierea răspun
surilor primite. Concluzia ? Desigur, 
îmbinarea tot mai strinsă a preocu
părilor consacrate înfăptuirii obiec
tivelor economice actuale cu o in- 
tensă muncă politică in vederea edu
cării comuniste a tuturor oamenilor 
muncii.

După cum se știe. In comunele șl 
satele patriei se desfășoară o vasta 
activitate edilitară* are loc o însu
flețită întrecere patriotică pentru 
Înfrumusețarea șl mal buna lor gos
podărire. Prin eforturile unite ale 
cetățenilor șl consiliilor populare 
se schimbă necontenit Înfățișarea 
așezărilor rurale. Scrisori sosite la 
redacție semnalează insă faptul că 
gospodarii unor 
te întreprinderi 
sau tărăgănează 
crări edilitare.

localități și anumi- 
locale neglijează 

efectuarea unor lu-
★

O deficiența frecvent semnalată 
este inactivitatea unor mori sătești. 
Cu toate că s-au investit sume im
portante pentru construcția și do
tarea lor cu utilaje, aceste unități 
ale industriei locale nu funcționea
ză cu intreaga 
lor capacitate sau 
pur șl simplu 
stau. „La noi s-a 
construit o moară 
frumoasă, utilată 
cu tot ce trebuie, 
dar nu merge de
cit valțul de po
rumb — ne scrie
Ion Gh. Cîrstea din Popești-ViLcea. 
Ca să macine griul, sătenii sint nc- 
voiți să care sacii cale de 40—50 km, 
pină la Hm. Vilcea sau la Drăgâ- 
șani“. In legătură cu această situa
ție, am avut o convorbire telefonică 
cu tov. Ion Amza, primarul din Po
pești. „Intr-adevăr, moara noastră 
nu macină decit porumb. Am cerut 

• insistent întreprinderii de industrie 
locală-FIorezu să pună in funcțiune 
și valțul de griu. Dar ne trimi-te un 
meșter care trebăluiește cite ceva 
un ceas-două și pleacă, lăsind totul 
ca mai înainte". Primarul ne-a mai 
informat câ s-au făcut multe lu
cruri bune in comuna Popești. Oa
menii au sădit pomi, au reparat 
drumurile distruse de mașinile ex
ploatării forestiere ; ultima realiza
re este dispensarul uman. Se pare 
însă câ le este mai greu să înfringă 
indolența celor de la I.I.L. Horezu.

Si moara din Robănești-Dolj stă 
de 5 luni părăsită — relatează citi
torul Ion Diaconu. Vina aparține în
treprinderii de morărit și panificație 
a județului, care a făcut reparații de 
mântuială, iar consiliul popular co
munal n-a Insistat să se rezolve 
mai repede problema înlocuirii mo
torului. La solicitările cetățenilor, in 
comună a fost trimis un 
De n-ar rugini pină cind 
tat...

SPICUIRI DIH SCRISORI
SOSITE LA REDACȚIE

După cum ne sesizează alți cetă
țeni. in unele sate nu există 
preocupări pentru buna Între
ținere a drumurilor și podurilor,
intr-o scrisoare din satul' Bllta, ju
dețul Dolj, semnată de Nicolae Pcia, 
se arată : „Zilnic 120 de muncitori 
din Bllta. care lucrează la Filiași, 
parcurg distanța de 10 km (dus-în- 
tors) pe un drum unde apa șl no
roiul trec adesea și peste cizme". 
Semnatarul relatează, în continuare, 
că sătenii sint gata să participe la 
repararea șoselei, dar edilii din 
Filiași „nu-l văd. nu-i aud"... La 
Jidvei-Alba. ne scrie Gh. Schuster, 
drumul es:e pavat cu... coceni ! In 
comuna Albota-Argeș. oamenii oco
lesc cîte un kilometru cu sacul în 
spinare, deoarece drumul de acces 
spre moară este desfundat. Constan

tin C. Smaranda- 
che, din satul 
Moronești, comu
na Momnglav, 
județul Olt, sem
nalează și el câ, 
pe drumul dintre 
Moronești și Po
iana Mare, nu se 
poate umbla nici 

cu cizme pescărești.
Despre starea proastă a unor dru

muri și poduri am primit semnale 
critice și din comunele Sadu-Sibiu, 
Teslul-Dolj, Archiș-Arad și alte lo-
calități. Se remarcă în mod frecvent 
că „obiectul" uitării și al neglijen
ței este... satul aparținător. Consiliile 
populare scapă adesea din vedere 
că și in satele mai depărtate de 
centrele de comună trebuie să se 
execute lucrări gospodărești. Se 
subliniază, de asemenea, că o cauză 
a deteriorării drumurilor o consti
tuie tractoarele. Nici pină azi. orga
nele agricole ale unor județe sau 
consilii populare din comunele afec
tate n-au stabilit trasee obligatorii 
pentru tractoriști, o anumită disci
plină rutieră. Consiliile populare, 
toți factorii interesați, se spune In 
aproape toate scrisorile sosite la re
dacție, au datoria să-și concentreze 
eforturile pentru mai buna gospodă
rire a localităților rurale, să între
prindă măsuri de înlăturare a defi
ciențelor semnalate de către cetățeni.

Dumitra MINCULESCU

A

Vasile M1HAI

motor nou. 
va fi mon-

BUCUREȘTI

★
Construcția de școli 

dotate cu laboratoare 
constituie una dintre preocupările 
principale ale multor consilii popu
lare com male. Din păcate, uneori, 
școli înălțate și finisate stau nefolo
site din cauză că s-a neglijat exe
cutarea unor lucrări. In acest sens, 
Sandu Mihalache din comuna Valea 
Sării, județul Vrancea, ne relatează : 
„încă din septembrie 1972, în locali
tate s-a terminat înălțarea noului 
local de școală, cu 5 săli de clasă și 
laborator. in care pot învăța 300 de 

‘Wpii.- Cu toate acestea, elevii con- 
' tinuâ să se Înghesuie în școala -ve
che 1*. De ce ? Pentru ca direcția 
tehnică a consiliului popular jude
țean nn a Intocm’t proiectul insta
lației electrice odată cu proiectul 
școlii, iar consiliul popular comunal 
— după cum a recunoscut chiar to
varășul președinte Ene Nicolae — a 
„omis" sâ-i amintească.

Spațioase, 
și ateliere.

Un modern complex comercial cu o suprafața de aproape 1 000 mp, cuprinzind 10 magazine, a fost inau
gurat recent în noul cartier de locuinje din Piața Decebal din orașul Bistrița

Pină la sfîrșitul acestei luni 
și in lunile • următoare, coope
rația meșteșugărească din Capi
tală va deschide citeva zeci de 
noi unități de servire publică, 
insumînd circa 15 000 mp — 
cea mai mare suprafață reali
zată in ultimii ani. După 
cum ne-a informat tovarășul 
Gngore Mosor, vicepreședinte 
al U. C. M. M. B. — din ramu
ra confecții-încălțăminte-prestări 
neindustriale, in cartierul Co- 
lentina se va da in folosință, 
Pină la ^firșitul lunii mai. con-
form înțelegerii stabilite 
constructorul, un complex de 
servire format din unități
frizerie-coafură, 1V,
tricotaje, foto. Urmează, de a- 
semenea, să fie deschis un mare 
complex pe strada Gabroveni, in 
care activitatea de servire va 
fi organizată după un nou sis
tem — cel al comenzilor cen
tralizate. Pe Splaiul Unirii va 
intra in funcțiune un nou Com
plex de producție, iar pe str. 
Blănari, cea mai mare unitate 
de blănărie din Capitală.

— Dezvoltarea rețelei de uni
tăți — ne-a spus interlocutorul 
— a fost concepută după două 
idei de bază : amplasarea ate
lierelor la parterele blocurilor 
de locuințe și dotarea.' cu pri
oritate, a noilor cartiere in 
care cererea de servicii este

servire format din unități de 
croitorie, încălțăminte, blănărie, 
frizerie-coafură, marochineric,

încă insuficient acoperită. Este 
vorba de cartierele Pantelimon. 
Colentina, Rahova, iar pentru 
cartierele Titan și Drumul Ta
berei încep în acest an lucră- 
r:le de construcții la cele două 
complexe de servire, formate, 
in exclusivitate, din unități ale 
cooperației meșteșugărești.

M. I.

ganele județene de partid 
și de stat Știți, el a rapor
tat la județ că s-a termi
nat recoltatul, și mai erau 
de recoltat cam 130 ha, 
plus că porumbul de pe 280 
de ha era in grămezi pe 
cimp...

— Și pentru o atit de 
gravă abatere trebuia să 
așteptați indicații de la ju-

constituie o abatere prea 
gravă. Atitudinea impăciui- 
toristă, lipsită de fermitate 
a comitetului comunal de 
partid față de părțile afla
te intr-un1 conflict neprin

cipial n-avea cum să re
stabilească calmul și ordi
nea. Secretarul de partid 
al comunei, deși convins că 
ambii „beligeranți" sint vi-

inglnerul Florea a fost pro
movat ca director la S.M.A. 
Bogdana.

— Este un om cu mare 
experiență, in care avem 
încredere. De altfel, S.M.A. 
Bogdana este o unitate 
grea și în felul acesta i-am 
dat posibilitatea să se rea
biliteze. ne explică această 
avansare ing. Ion Cristca,

clusiv după aportul propriu 
la progresul societății, câ 
subiectivismul și arbitrarul 
in aprecierea șl promova
rea cadrelor trebuie com
bătute cu hotărire ? Sau 
poate dumnealor consideră 
că ing. Florea n-a săvîrșit 
o abatere atit de gravă și 
a fost sancționat pe ne
drept ? Le reamintim că In

^-aveau timp să gospodărească
averea obștii...

deț și abia apoi să acțio
nați ?

— Atunci am aflat și 
noi... Cred că tovarășa Co- 
jccaru l-a pirit...

Cu alte cuvinte, dacă nu 
era ..pirit" de cineva, totul 
era in ordine ! De altfel, 
secretarul comitetului co
munal de partid ne-a măr
turisit că el n-a fost și nici 
acum nu este de acord cu 
sancțiunea pe care a pri
mit-o fostul președinte. 
După părerea sa, dezinfor
marea organelor superioare 
de partid și de stat nu

novați, a stat în expectati
vă pe motiv că n-a primit 
nici o indicație de la ju
deț.

— Să știți că nu numai 
tovarășul Simion consideră 
că abaterile ing. Florea 
n-au fost atit de grave in
cit trebuiau sancționate, ci 
și conducerea direcției a- 
gricole județene, ne-a spus 
tovarășul Vasile Martin, 
președintele U.J.C.A.P. Ia
lomița. Noi am rămas sur
prinși cind am aflat că, 
după ce a fost sancționat.

directorul direcției agricole 
județene.

Sigur că un om care a 
greșit trebuie să fie ajutat 
să se îndrepte. Dar oare 
reabilitarea se face prin... 
promovarea administrativă 
in funcție, la scurt timp 
după ce a fost sancționat ? 
Să fi uitat tovarășii de la 
direcția agricolă câ in ..Pro
iectul de Norme ale vieții si 
muncii comuniștilor, ale e- 
ticii și echității socialiste" 
se. spune clar că promova
rea oamenilor se face ex-

acelașl proiect de norme se 
spune limpede : „Comunis
tul trebuie sâ fie cinstit, 
sincer, să nu tolereze min
ciuna, falsitatea, ipocrizia, 
să combată încercările dc 
inducere in eroare a orga
nelor superioare, a tovară
șilor de muncă...". Credem 
că organele de partid ju
dețene trebuie să analize
ze acest gen de promovare 
și să ia măsurile cuvenite.

Vorbeam Ia Începutul a- 
cestor rindurl de atmosfe
ra incordatâ și de suspi

ciune care continuă să per
siste la Cuza Votlă și acum, 
după plecarea ing. Florea. 
între timp, a mai plecat un 
președinte, a fost ales al
tul. Dar nici cu actualul 
președinte (al treilea în 
decurs de trei luni !), tova
rășa Gherghina Cojocaru — 
aleasă intre timp si secre
tara comitetului de partid 
al C.A.P. — nu se prea în
țelege...

— Tot nu sint luată In 
seamă de președinte. El 
face ce vrea, eu n-am nici 
o putere, nu mă consultă 
nimeni...

— Sinteți secretara orga
nizației de partid, aveți 
dreptul să-l puneți In dis
cuția comuniștilor dacă face 
abuzuri.

— Ei, pină acolo n-a a- 
juns, dar dacă-i zic și eu 
cite ceva, nu face ca mine. 
S-au coalizat toți contra 
mea, de mi-e frica să mai 
spun o vorbă că, una-dauă, 
mă schimbă din funcție...

La drept vorbind, tovară
șa Cojocaru n-a spus nici
odată. in ultimul an. lucru
rilor pe nume ; n-a avut 
nici o discuție deschisă, 
principială, menită să cla
rifice situația. Dumneaei 
„a zis cite ceva" in stingă 
și-n dreapta și a trimis 
plingeri in toate părțile. 
La rindul lor, actualul 
președinte și inginerul-șef 
îi reproșează secretarei de 
partid refuzul de a colabo
ra cu ei. de a pune umă
rul la Îndreptarea lucruri
lor. Se pare că mărul dis

cordiei continuă să fie tot... 
mașina.

La comitetul județean 
de partid situația este 
cunoscută :

— în curind vom analiza 
activitatea organizației de 
partid din C.A.P. Cuza 
Vodă pe linia înfăptuirii 
sarcinilor pe care le-a sta
bilit adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri. 
Vom analiza activitatea co
muniștilor de aici și vom 
stabili măsuri care să în
tărească rolul conducător 
al organizației de partid in 
activitatea cooperativei.

Este timpul ca intențiile 
comitetului județean de 
partid, prezentate de tova
rășul secretar Ion Petre, să 
fie materializate cit mai 
curind. Interesele majore 
ale unei colectivități, mun
ca sa nu pot fi minate de 
răfuieli care — cu toată 
haina de principialitate pe 
care se străduiesc s-o îm
brace — rămin pină la 
urmă niște meschine ca
pricii personaje, ce aten
tează atit l-a interesele 
materiale ale membrilor 
colectivității cit și la cli
matul sănătos, de muncă 
responsabilă, propriu vieții 
noastre sociale. întărirea 
coeziunii fiecărui colectiv, 
fructificarea hărniciei și 
competentei tuturor mem
brilor săi. luarea de holă- 
riri ferme si operative pen
tru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce-1 stau in 
fată sint lucruri esențiale, 
inalienabile.
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Nevoia ascultătorilor de

TEATRUL RADIOFONIC

Scu-

din

din

Dirl- 
Gus-

Ideea că televiziunea va răpi au- 
d:lorii teatrului radiofonic s-a do
vedit iluaone. Acesta continuă să fie 
foarte popular, e ascultat de multi, 
chiar 
reiau

i
I
1

do 
---  -------- - ,R 
ti. la nndu-le, ascultați, a născut o 
poștl radiofonică adecvată (susținută 
de dramaturgul Virgil Stoenescu). 
unde sc pot auzi Interesante opinii 
șt cerințe ; iar ecoul foarte larg. al 
teatrului radiofonic a determinat a- 
pariția unor rubrici permanente ce 
l-au fost dedicate în exclusivitate și 
a unor noîatii frecvente in cronica 
radiofonici din revistele culturale.

E posibil că această popularitate se 
datorează repertoriului conținind ca
podopere ale dramaturgiei romănești 
și universale — cu neînsemnat de 
puține bagatele — distribuțiilor în
deobște strălucite, reunind cci mai 
buni actor1, ai tuturor teatrelor și ai 
tuturor generațiilor, concentrării $i 
dinamizării acțiunii in versiunile, 
fatal, comprimate ale spectacolelor ; 
poate și posibilității confortabile și 
agreabile de a asculta. în lecturi ce
lebre. bucăți literare ilustre.

Punctul forte al acestui teatru e 
muzeul său impresionant. înregistră
rile din ultimii douăzeci de ani. cu 
extraordinari actori ai teatrului ro
mânesc. ale căror glasuri le auzim 
fie modulind comic replicile lui Ca- 
ragiale d.n „O scrisoare pierdută** 
(1952) sau ale lui Alexandru Kiri- 
țcscu din „Gaițele** (1956), ori ale lui 
Moliere din „Burghezul gentilom** 
(1953), fie scandind, cu gravitate și 
măreție, dialogurile din „Azilul , de 
noapte** (1953) și din ..Stilpii socie
tății" (1956). Să asculți o piesă de 
Corneille (c și singurul loc unde o 
poți asculta azi), rostită de Ion Ma- 
nolescu, Jules Cazaban. Radu Beli- 
gan („Jocul amăgirii**) sau un admi
rabil scenariu dc Alexandru 
țescu. ..Leonardo da Vinci'*. ... 
pretat de George Vraca, N. Băltă- 
teanu. Gheorghe Ciprian — iată au
tentice și înalte desfătări pentru iu
bitorii teatrului.

Pină ce cinematografia se va ho
tărî (in ce deceniu oare ?) să gra
veze pe peliculă marile momente ale 
teatrului românesc, pină ce o arhivă 
specializata (cind anume ?) va re
ține. pe plăci sensibile, ce se poate 
păstra din traseele plasmei instabile 
a actului teatral, pină ce televiziu
nea iși va forma o teatrotecă pro
prie. radioul rămine unicul depozi
tar a ceva din existența grandioasă 
a scenei. Evident, acest muzeu tre
buie împrospătat mereu : pe de altă 
parte, se cuvine a fi exploatat cu 
chibzuială — ceea ce nu s-a putut 
remarca in anul curent, cind s-a fă
cut mi se pare, un anumit exces de 
reluări din toate comnartimentele. 
uneori neselectiv.
i Dacă e să comparăm programul , 
țtatral al radioului cu cel al ” 
itistituții ce difuzează piese, 
sintem obligați a constata că 
conceptul de cultură teatrală e sta
bil și activ. In 1973. au avut loc 
(puține) premiere cu : „George Dan- 
d,n“ (intr-o „Săptăminâ Moliăre"), 
„Pamela** de Goldoni (deși nu întru 
totul reprezentativă pentru 
s-au jucat citeva merituoase 
ungare, poloneze, sovietice, 
s-au pus „în undă** ---- -

Marginalii la un recital 
al tinerelor talente

Aspectul cel mai 
important De care 
l-a relevat recenta e- 
diție — cea de-a opta 
— a Festivalului ele
vilor din școlile și li
ceele de muzică — il 
constituie. desigur, 
puternica bază de 
masă de care dispu
ne invătâmintul nos
tru muzical în mo
mentul actual, numă
rul impresionant de 
talente autentice pe 
care reflectorul aces
tei prestigioase ma
nifestări le-a plasat 
in lumina atenției ge
nerale a publicului. 
Este, in acest sens, 
mai mult decit îm
bucurător de constatat 
că actuala ediție a 
fost prin amploarea 
ei. poate cea mai im
portanta manifestare 
muzicală, de pină a- 
cum. a tineretului din 
școlile și liceele de 
specialitate : 27 000 de 
tineri interpreti au 
fost antrenați — in 
spiritul unei sânătoa- 
se emulații artistice — 
pe parcursul etapelor 
festivalului. Elanul,

coeziunea, unitatea de 
gindire si simțire au 
caracterizat munca 
ansamblurilor corale 
ale liceelor din Iași si 
„G. Enescu" din Bucu
rești, a corurilor de 
cameră din Brașov. 
Sibiu sau Deva, a or
chestrelor simfonice 
ale liceelor din Cluj. 
Galați sau acelora a- 
partinind liceelor din 
Capitală, a ansamblu
rilor instrumentale de 
cameră din Arad sau 
Cluj.

Dar. in egală mă
sură. această presti
gioasă competiție are 
meritul de a fi indi
cat, desigur in linii 
mari, viitoare va
lori interpretative in 
viața noastră muzi
cală de miine. Pe 
lingă numeroasele ta
lente individuale a- 
firmate. deosebit de 
apreciată a fost si ți
nuta artistică a for
mațiilor de cameră : 
trio-ul instrumental al 
Liceului de muzică 
„G. Enescu", cvartetul 
de tromboni al Liceu
lui ..Ion Vidu" din Ti

Festivalul „Primăvara 
culturală bucureșteană"

Capitala va găzdui, intre 21 și 27 
mai, o suită de manifestări artistice 
de anvergură, reunite sub genericul 
festivalului „Primăvara culturală 
bucureșteană". Această manifestare 
cultural-artistică de masă, aflată la 
prima ediție, urmează să se desfă
șoare In fiecare an, in ultima săp- 
tâmină a lunii mai. Prin conținutul 
manifestărilor programate, in ca
drul festivalului, organizatorii iși 
propun să contribuie la cultivarea 
sentimentelor de patriotism, la sti
mularea creației pe tărimul litera
turii, muzicii, artelor plastice, tea
trului și filmului, la imbogățirea 
orizontului spiritual al maselor 
largi de oameni ai muncii.

Festivalul va reuni formații ar
tistice profesioniste și de amatori 
din București, precum și celelalte 
instituții culturale — muzee, case 
memoriale, biblioteci, case de cul
tură, cămine culturale, cluburi aie 
tineretului și ale sindicatelor — 
care vor organiza, in această pe
rioadă. bogate manifestări, ațit pe 
sectoare, cit și la nivelul Capitalei. 

cursul Radiodifuziunii (deși acestea 
sint. uneori, palide sub raport dra
matic și literar, ideile lor. actuale, 
neavînd suficientă acoperire artis
tică). E cazul, cred, a se atrage aten
ția că lucrarea special destinată ra
dioului nu e semnată, îndeobște, de 
poeți, prozatori, dramaturgi reputați, 
ceea ce conține primejdia ca noțiu
nea dc „scenariu radiofonic original" 
să se degradeze. Chiar și lucrări ca 
„Somnul de după-amiază" de Iosif 
Petrnn, „O familie" de Dan Tărchilă, 
..Auzul și vocea", de Theodor Mă- 
nc^cu și Silvia Andreoscu. cu reale 
calități, nu s-au ridicat la nivelul 
altor lucrări, tipărite sau jucate pe 
scenă, ale acelorași autori. Redac
torii emisiunii nu sint presați de 
nici un considerent teoretic ori do 
vreo rațiune practică să fetișizeze 
prezența „scenariului" ; aici exigen
ța se cere a fi maximă, tocmai pen
tru onoarea emblemei și în raport 

firesc cu întreaga structură reperto
rială.

O inițiativă substanțială o consti
tuie serialul radiofonic, adaptarea, in 
mai multe episoade, a unor nuvele și 
romane românești și străine. „Zodia 
Cancerului** de Mihail Sadoveanu, 
..Moș Goriot" de Balzac au fost bine 
alese, datorită epicului amplu și bo
găției caracterologice, atmosferei in 
parte densă, acțiunii ramificate. Dis
cutabilă insă e transpunerea unor 
proze analitice — ..Donna Alba" de 
Gib Mihăcscu, „Ultima noapte dc 
dragoste, intiia noapte de război" de 
Camil Petrescu — care, in adaptare, 
pierd uneori trăsături esențiale, de
oarece autorii originari nu mizează 
aici in principal pe dialog, nici pe 
mărturiile personajelor asupra lor, 
deci pe acele elementexce sint ime
diat reproductibile — ci pe reflec
țiile lor dc scriitori asupra eroilor, 
pe descripția stărilor psihologice — 
care nu pot fi transpuse decit, cel 
mult, in formula săracă a unui co
mentariu exterior. Nu orice proză e 
adaptabilă radiofonic ; cum anima
torii acestui sector s-au arătat adese
ori preocupați de așa-zisele „legi** 
ale teatrului radiofonic, poate că ar 
fi oportun să „legifereze" și acest a- 
devăr simplu, verificat ca atare prin 
neimplinirile evidente 
transpuneri nepotrivite.

Cel mai discutabil capitol al tea
trului radiofonic ni se pare a fi dra
maturgia străină a secolului nostru, 
luni de-a rindul insuficient explo
rată. lăsind impresia, desigur neade- 
Vărată. că redactorii ar fi insuficient 
do informați. In 1973 nu a avut loc 
nici o premieră reprezentativă din 
teatrul străin al acestui veac. Aceeași 
observație cu privire la dramaturgia 
românească mai veche. O emisiune 
promițătoare (și larg salutată) Piesa 
uitată, valorificînd lucrări naționale, 
a fost, se pare, uitată ea însăși. 
Un ciclu, și el promițător (și ia
răși, intens salutat). Teatrul scurt, 
inițial preocupat de piesa româ
nească intr-un act (și sint multe 
piese scurte vechi, neștiute 
6-ar putea obține mai lesne 

mișoara. cvintetul de 
suflători al liceului din 
Cluj.

S-a demonstrat, o 
dată in plus, că in 
școlile si liceele de 
muzică din multe o- 
rase ale țării se lu
crează cu pasiune, cu 
dăruire și. evident, cu 
real folos. Este cazul 
să relevăm in acest 
context, munca plină 
de abnegație a profe
sorilor. a dascălilor 
care, zi de zi. etapă de 
etapă, supraveghează 
»resterea acestor ta
lente muzicale. Cre
dem că este, in ega
lă măsură, datoria in
stituțiilor noastre de 
concert. a Radio- 
televiziunii Române. 
A.R.I.A.. a filarmoni
cilor din țară, de a 
promova în public a- 
ceste prețioase certi
tudini artistice. Căci, 
fării nutintă de tăga
dă. astăzi se pregăteș
te viața artistică, de 
concert de miine.

Dumitru 
AVAKIAN

Momentul inaugural al festivalu
lui va fi marcat de simpozionul 
„Personalitatea unui oraș — Bucu- 
reștiul. ieri, azi și miine", care va 
fi găzduit de către Ateneul Român. 
In continuare, pe scena festivalului 
vor fi prezentate zilnic recitaluri 
de poezie, spectacole de sunet și 
lumină, reprezentații teatrale in 
interpretarea artiștilor amatori, sau 
a colectivelor teatrelor bucureștene. 
spectacole de muzică și dansuri, 
concerte simfonice și de cameră, 
concerte de muzică ușoară sau 
populară, spectacole de balc-L Se 
✓or organiza, de asemenea, expoziții 
reunind cele mai reprezentative 
creații ale artiștilor bucureștenl. 
gale ale filmului românesc. Întru
niri și simpozioane consacrate ce
lei de-a șaptea arte.

Ultima zi — 27 mai — va fi con
sacrată cintecului și jocului în aer 
liber, serbărilor populare și carna
valurilor organizate pe estradele 
din principalele parcuri ale Capita-k 
lei.

(Agerpres) 

scurte dc ia dramaturgii actuali) 
pierdut cadența inițială. Ne-a făcut 
plăcere, cindva, să remarcăm arcul 
foarte deschis de cuprindere a dra
maturgiei, atit de caracteristic ra
dioului. Vom semnala, cu aceeași 
satisfacție, redeschiderea sa — tind 
se va ivi ocazia.

Datorită excelentelor distribuții și 
unor regizori experimentați, specta
colul radiofonic arc virtuți artistice 
reale. In genere, aici se vorbește 
frumos. cursiv, limpede, cu fraiări 1 12.35rotunde și in accente exacte, de
regulă intr-un stil modern. Pe y
lingă veteranii regiei radioJoni- ( 13.05
ce — Mi hai Zirra, Paul Stra- ? 15.00
tilat, Constantin Moruzan — lucrea
ză și regizori mal puțin virstnici — 
Elena Ncgrcanu, Mihai Pascal, Dan 
Puican, Ion Vova — și au fost pro
movați doi-trei tineri — Cristian 
Munteanu. Titei Constantinescu. 
Cindva, era obiceiul să fie invitați 
a lucra la radio și cei mai buni re
gizori ai teatrelor, ba chiar și re
gizori cinematografici. Era spre fo
losul reciproc și in beneficiul indis
cutabil al auditorilor. De ce s-a re
nunțat la această experiență utilă ? 
E o pierdere rcparabilă — și nu e 
cazul a se intirzia in repararea ei. 
Emulația, creată cu atari prilejuri, 
se va dovedi, ca și odinioară, cit se 
poate de oportună. Cu atit mai mult, 
cu cit in anumite montări actuale se 
observă fie o alunecare spre plati
tudine și monotonie, cu dificultăți in 
armonizarea rolurilor Și cu pripă 
neartistică, fie un exces de șocuri 
6onorc și artificii interstițiale, para- 
zltind inteligibilitatea și atentind la 
plasticitatea emisiunilor. E, pro
babil, și un efect al unui pragma
tism neprielnic, instaurat in munca 
de realizare a spectacolului radio
fonic. Tot solicitînd și așteptînd dis
cuții despre destinul „genului**, 
realizatorii și animatorii săi au 
pierdut, se pare, din vedere că cele 
mai fructuoase și mai’solicitante dis
cuții au a fi întreprinse în interio
rul radioului, intre oei ce făuresc 
spectacolele, despre propria lor pro
ducție și in jurul propriilor lor gln- 
duri creatoare. Munca meșteșugă
rească. in serie rapidă, fără pregă
tire, fără discuție, improvizația, pot 
toci responsabilitatea creatorilor, ii 
pot funcționariza. anihilează bucuria 
de a crea in chip original.

Nu e, din fericire, situația gene
rală actuală a teatrului radiofonic. 
Dar a-i examina Împlinirile ca și e- 
lementele ce fac uneori să se bată 
pasul pe loc, a privi teatrul radio
fonic cu o seriozitate activă, în
seamnă a ridica la o nouă cotă fru
moasa activitate ce a asigurat pină 
acum atit de larga popularitate des
pre care ziceam la început că a cu
cerit-o acest teatru, cu un farmec 

. mereu inedit.

Valentin SILVESTRU

(Urmare din pag. I) 

cea mai bună popularizare a mese
riilor și-o fac... meseriile înseși, mai 
exact modul cum ele sint însușite in 
școlile profesionale și liceele dc spe
cialitate, modul cum sint exercitate 
in producție, randamentul economic 
și social pe care-1 dau la fiecare loc 
de muncă. Cum se prezintă situația 
din acest punct de vedere ?

— Sint evidente eforturile ne care 
le fac in strinsă colaborare școlile, 
intreorinderile. forurile de invăță- 
mint, pentru ca tinerii să-și însu
șească temeinic si la nivelul tehnic 
corespunzător meseria aleasă. N-au 
dispărut insă cu totul nici unele ca
zuri cind meseria învățată în școa
la profesională se potrivește mai 
puțin cu cea practicată in uzină sau 
pe șantier — spunea tov. Gheor
ghe Toduță. șeful comisiei ju
dețene de control muncitoresc al ac
tivității economice și sociale. Aceas
ta face ca la încadrarea in producție 
peste 30 la sută dintre noii absol
venți să nu-și poată realiza integral 
obligațiile profesionale, așa cum ar 
fi normal.

Cauzele unei asemenea stări de lu
cruri sînt multiple. Participanții la 
discuție s-au oprit la cele mai im
portante. argumentîndu-le cu exem
ple concrete intilnite in activitatea 
proprie.

— Una dintre cauze, așa cum s-a 
mai amintit, constă in diversificarea 
prea marc a meseriilor — opina ing. 
Teodor Catlabuga. directorul Grupu
lui școlar de construcții civile și in
dustriale. în domeniul construc
țiilor. de exemplu, există încă 
in nomenclatorul de meserii și 
profesiuni vreo 25 de profiluri. în- 
gustindu-se nNustificat aria de ac
țiune a muncitorilor respectivi. Prac
tica pe Șantierele de construcții ara
tă. bunăoară, cit de necesar ar fi ca 
instalatorul să știe (și să fie autori
zat) să sudeze șl să izoleze instalația 
făcută, instalatorii să nu fie limitați 
la un singur tio de instalații (sani
tare. gaz«. încălziri, elertrfee) : tot 
astfel, zidarul să poată monta prefa
bricate sî executa tencuieli zugra
vul să știe și să vopsească In ase
menea condiții cred ră aceste me
serii, deficitare In prezent, ar atrage

PROGRAMUL I

cu gospodinele.
din emisiunea

9.00 Curs de limba germanâ. Lec
ția h 54-a.

9,30 A fost odatA ca niciodată... 
Povestea micului cocoșat 
(UD.

10.00 Telex.
10,03 Publicitate.
10,10 Ansambluri folclorice, 

nuna de pe Someș** 
samblul Casei de culturâ din 
Bistrița, - - - - 
NAsâud.

10,40 De vorbă
11.00 Selectluni 

„Seară pentru tineret".
11.50 Roman foileton „CJntec 

apusul soarelui". " * 
ultimului episod — 
Cili".
Cărți șl idei. Eugen Lovines- 
cu : ..Tltu Malorescu" 
nografie).
Telejurnal^
Tenis de cimp : Olanda 
Romflnia. Partida de dublu. 
Transmisiune directă dc la 
Schevenlngcn.
Emisiune in limba germană. 
(Ora difuzării, în funcție de 
durata meciului de tenis).

18,15 Ritm, tinerețe, dans. Teletop 
*73. Transmisiune directă de 
la Ploiești.

19,00 Medalion : Nicolac Grigores- 
cu. „Cel dinții mare liric al 
picturii românești”. 135 de 
ani de la nașterea pictorului.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20,00 Cîntecul sâptămînii : ......
mea" de ion Stavăr. Text : 
George Popovlcl. Interpretea
ză Eduard Tumageanian.

20,05 52 de inițiative In 52 de săp- 
tâmini. Micronul — gramul — 
secunda, la doi 
lansare.

20.20 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial „Mannix"
21.50 Maeștrii unei arte milenare. 

Spectacol cu artiști de 
din Șanhal.

22,55 Telejurnal.
23,05 Fotbal : R.D. Germană 

R.P. Ungară. Selecțluni înre
gistrate de la Karl 
Stadt.

Județul Bistrița*

----- la 
Reluarea 

„Clnte-

„Tara

Marx

PROGRAMUL H

16.00 Agenda.
16,10 Armonii intime. Vechi ro

manțe, cintece șl arii din o- 
pere ruse. Interpretate de 
Arthur Eisen șl Nikolai Kon- 
dratluc.

16,40 Azi șl miine — emisiune de 
informație culturală la zi.

16,50 Avanpremiera.
16,55 Publicitate.
17,00 Dansuri și obiceiuri populare 

din comuna Dăișoara, Județul 
Brașov.

17,30 Prietenii lui Așchiuță — emi
siune jîentru preșcolari.

16,00 Istoria flimulul sonor („Ge- 
polonezănerațle" — școala 

contemporană).

mai mult interesul tinerilor, adeziu
nea părinților.

Subscriind la necesitatea lărgirii 
profilului meseriilor, mai mulți vor
bitori au arătat că o asemenea ac
țiune presupune multă atenție și 
chibzuință din partea forurilor de 
resort.

— Un profil mai larg al meseriilor 
nu trebuie să însemne predarea de 
generalități — menționa ing. loan 
Hcnțiu, directorul Școlii profesionale 
textile. Pentru că. in acest caz, in 
loc să scadă, timpul de acomodare 

Cum își însușesc meseria 
viitorii muncitori ?

la locul de muncă a viitorilor ab
solvenți ai școlii profesionale și li
ceului dc specialitate ar creste in 
dauna producției, in dauna formării 
moral-profesionale a tinărului mun
citor.

Cel mai mulți vorbitori au apreciat 
ca pozitivă măsura de a se scoate 
din programul școlii profesionale o 
serie de discipline cu caracter ge
neral. parcurse și în anii școlii ge
nerale. Cu toate acestea, in progra
mul respectiv au mai rămas unele 
inadvertențe. Iată, pe scurt, citeva ’•

— Un strungar are nevoie de mai 
puține noțiuni de chimie decit un 
vopsitor : cu toate acestea ei stu
diază după aceeași programă anali
tică. Mai mult, la liceul industrial 
de chimie se studiază aceeași ma
terie ca la liceul de cultură gene
rală (Cornel Anca, șeful serviciu
lui personal și salarizare de la uzina 
de strunguri).

— Nu știu de ce la concursul d< 
admitere am dat o probă la fizică 
pentru că in timpul anilor de stu
dii nu am mai intilnit-o in pro-

x După 1859, data la 
win, prin lucrarea sa 
ciilor**, punea bazele „____  ____
gice evoluționiste, pătrunderea aces
tei concepții in rindul oamenilor do 
știința și ai maselor, învingerea 
conservatorismului și a misticismului 
s-au făcut in lumea întreagă datorită 
unor oameni de știință progresiști, 
militanți activi. In țara noastră, so
cietățile științifice au jucat un rol 
important in propagarea concepției 
darwiniste.

Născut acum 125 de ani, la 21 apri
lie, naturalistul sas Julius Romer 
(1843—1926) avea să devină unul din
tre cei mai activi participant! la răs- 
pindlrea teoriei evoluționiste a 
lui Darwin in țara noastră. De 
copil este pasionat de plante 
și. sub influența tatălui său, ju
rist și botanist amator, se îndreap
tă către studiul „ 
științelor naturii. 
După ce urmează 
liceul „Hontcrus** 
din Brașov, stu
diază la universi
tățile din 
Heidelberg 
Jena, unde 
desăvîrșește 
noștințele ——■științele naturii. ——————— 
La Jena a avut prilejul de a audia 
cursurile prof. Ernest Haeckel (zoolog 
de prestigiu, unul dintre cei mai 
străluciți apărători și popularizatori 
ai darwinismului). insușindu-și te
meinic concepțiile biologiei științi
fice.

Iși începe cariera ca profesor de 
științele naturii in același liceu în care 
a învățat, dar pentru scurt timp, 
fiind înlăturat tocmai pentru ideile 
sale progresiste ; refuză să se supună 
examenului de teologie penLru a fi 
numit la liceul confesional. Cu toate 
acestea, continuă să ducă o largă ac
tivitate de răspindire a teoriei evo
luționiste, atit de la catedra școlii in
ferioare de fete din Brașov, unde va 
preda pină la pensionare, cit și in 
diferite alte activități (articole, con
ferințe), explicind cu competență, 
curaj și, adesea, chiar cu consecințe 
și sacrificii, teoria darwinistă, desfă- 
șurînd o activitate științifică convin
gătoare pentru promovarea ideilor 
revoluționare ale darwinismului. In 
această ordine de idei, sint remarca
bile cele trei conferințe publice ținu
te intre anii 1875—1882, cu privire la 
teoria evoluționistă a lui Darwin, 
conferințe publicate ulterior în anua
rul liceului „Hontcrus" din Brașov și 
in buletinul Societății pentru știin
țele naturii de la Sibiu.

Conferințele, ca și articolele sale 
impresionează auditoriul și pătrund in 
opinia publică, unde găsesc un ecou 
cu atit mai larg cu cit, dintre românii 
ardeleni. George Bariț analizase 
darwinismul incă din 1872, iar Paul 
Vasici făcea cunoscută noua învăță-.- 
tură în- 1897. Alături de aceștia, toa-.* 
ghiarii ardeleni F. Mentovich.. și 

DE LA NAȘTEREA 
LUI JULIUS ROMER

gram (Mariana Pojoga, elevă la 
Școala profesională textilă).

— Dintr-un sondaj, efectuat în 
rindul absolvenților școlii de specia
lizare postliceală de la grupul nos
tru școlar, care exprimă de fapt și 
părerile absolvenților scolii noastre 
profesionale, a reieșit câ in produc
ție sint solicitate cunoștințe mai 
bogate la o serie de obiecte cum 
ar fi ..desenul * tehnic" și „tehnolo
gia materialelor**. (Ing. Ionel Șdira, 
directorul Grupului școlar al uzi
nei de vagoane).

— La școlile profesionale din do
meniul prelucrării lemnului se stu
diază aceleași elemente de matema
tici ca și la școala generală, in timp 
ce elevilor le-ar fi mult mai utile 
noțiuni de geometrie, de matema
tică aplicată. (Ilie Noghiu. șeful 
secției mobilă-artă de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului Arad).

Evident, o discuție despre pregă
tirea profesională a noilor munci
tori nu poate face abstracție de as
pectele practice ale însușirii mese
riei. în această direcție, cu toate co
rectivele aduse planurilor si progra
melor de invâțămint. s-a făcut a- 
precierea că timpul afectat practicii 
propriu-zise. cind elevul lucrează 
direct pe Instalații, este Incă insu
ficient atit In cazul școlii profesio
nale. cit șl. mai ales, al liceului de 
specialitate. Mult mai bogat s-ar cere 
reprezentat ’ in programe si capito
lul ..tehnicii moderne" specifice fie
cărei meserii.

— Insuficientul Interes manifestat 
de tineri pentru o meserie sau alta 
este dus uneori pe seama caracteru- 

K. Parâdi militau pentru cunoașterea 
darwinismului. In anii 1880 și 1882, 
Rbmer publică in buletinul sibian 
expuneri ample referitoare la teoria 
lui Darwin. Concomitent, desfășoară 
o bogată și originală activitate de 
cercetare. La pregătirea sa științifică 
a contribuit, după cum declam el în
suși, botanistul năsăudean Florian 
Porcius, „părintele botaniștilor arde- 
leni** (1816—1908), cu care a avut le
gături strinse nu numai de speciali
tate, dar și de prietenie. Din cores
pondența acestor iluștri inițiatori al 
studiului botanic în țara noastră re
ies relațiile de apreciere și afecțiune 
reciprocă. J. Rbmer scria, in 1921 : 
„Florian Porcius mi-a fost mentor de 
încredere iar prietenia lui a fost 
pentru mine o grăitoare dovadă că 
pe culmile luminoase ale științei dis
pare și devine fără rost orice deose

bire de virstă, de 
confesiune și 
limbă**.

Formația 
științifică riguroa
să îi consacră ca 
o autoritate de 
scamă intre bota- 
niștii timpului. 
Intre anii 1875— 
1926 a publicat in 
revistele de spe

cialitate, ce apăreau pe atunci în 
țară și străinătate, peste 100 de lu
crări științifice botanice, multe din
tre ele cu caracter monografic regio
nal. întreaga operă botanică a lui J. 
Rbmer a contribuit in mod substan
țial și a stat la baza dezvoltării cer
cetărilor botanice in zonele de care 
s-a preocupat. Ierbarul său valoros, 
cu peste 10 000 de coli, ca și biblioteca 
de specialitate le-a donat, cu doi ani 
înaintea morții (1924), „Muzeului 
Țării Birsei", ulterior aflate la Insti
tutul politehnic Brașov.

Personalitatea botanistului sas din 
Brașov era binecunoscută și una
nim apreciată de către botaniștii 
timpului din țară și străinătate. Ca o 
confirmare, mulți colegi ii dedică 
plantele noi descoperite de ei și, tot 
ca o recunoaștere a meritelor sale, in 
1924 a fost numit doctor honoris 
causa al Universității din Breslau 
(azi, Wroclaw).

Iubitor al naturii, dr. J. Rbmer are 
meritul de a fi contribuit cu multă 
generozitate la dezvoltarea turismu
lui local, puțind fi considerat printre 
primii organizatori ai unor marcaje 
de trasee turistice, cabane ; el a fon
dat și condus mult timp „Asociația 
prietenilor naturii din Brașov**. 
J. Rbmer poate fi considerat ca un 
precursor al mișcării pentru ocroti
rea naturii, pledind în acest sens, 
incă din 1892, argumentind și cerind 
declararea „ca rezervații naturale** a 
unor zone cu plante rare. Cele de la 
Timpa și Stejerișul Mic, printre pri
mele din țară (1908), le datorăm acti
vității lui Rbmer.

Urmașii cinstesc, cu admirație 
personalitatea pilduitoare a biologu
lui ' evoluționist sas, dr. Julius Ro
mer, pentru caracterul militant al 
operei și activității sale, pentru ab
negația cu care s-a dăruit progresu
lui cultural, pentru valoroasa sa con
tribuție științifică la studiul plante
lor, situîndu-1 printre oamenii 
știință de frunte ai țării.

Prof. dr. docent 
Traian I. ȘTEFUREAC 
Universitatea București

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" : In cadrul Zilelor muzi
cii din Republica Democrată Ger
mană — Concert simfonic. "'-* 
jor : Ilcinz Fricke. Solist : 
lav Schmahl — 20.
• Opera Română : Răpirea 
serai — 19,30.
• Teatrul de operetă : Vlnt de 
libertate — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale** (sala Comedia) : Iadul șl 
pasărea — 20, (sala Studio) : Jo
cul de-a vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.

lui așa-zis traditional (mai exact 
„învechit") al unor meserii — men
ționa maistrul Ilie Noghiu. Așa se 
saune uneori despre meseriile de zi
dar. timplar etc. Numai că multe din 
ele. astăzi, in producție, arată cu to
tul altfel decit erau practicate cu ani 
in urmă. Din păcate, tinerii, părinții 
lor. știu prea puțin despre meta
morfoza modernă a meseriilor „tra
diționale**. Uneori se pare că nici 
școala profesională... n-a aflat de 
ele. Să vă dau un exemplu : la noi. 
la Combinatul de prelucrare a lem

nului Arad, în sectorul mobilă- 
artă unde lucrez, care acoperă 50 
la sută din producția pe țară, nu se 
mai utilizează de mult rindeaua și 
fierăstrăul manual, pentru că între
gul proces tehnologic este mecani
zat ; in schimb, in școala profesio
nală de profil, elevii învață incă 
despre aceste „unelte".

— Nu sint excluse nici cazuri in
verse — adaugă ing. Ionel Șdira — 
cind meserii cu adevărat moderne, 
specifice unor ramuri noi ale in
dustriei sînt prezentate elevilor in
tr-o formă învechită. De regulă, șco
lilor profesionale din sectorul nostru, 
ministerul de resort le repartizează 
fonduri pentru achiziționarea de uti
laje noi, moderne, pentru mai buna 
desfășurare a procesului de pregă
tire profesională a viitorilor munci
tori. Ar fi insă de dorit să le dea și 
repartiții pentru achiziționarea lor.

Interlocutorii noștri, care au sem
nalat asemenea Inadvertențe șl ră- 
mineri In urmă în pregătirea viito
rilor muncitori, au propus ministe

• Ceața : GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.13; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 16,15: 20,30.
• Eolomca 1 CENTRAL — 9.30; 12; 
15; 17.30; 20,15,
• Drumurile bărbaților : LUMI
NA — 9; 11,13; 13,30; 16; 13,30;
20.45.
• Cind legendele mor : SCALA
— 8.30: 11; 13,30; 16; 18.30: 21.
BUCUREȘTI — 9; .......
16,30; 13,45; 21, la grădină - 
STADIONUL DINAMO — 20.
• Clasa muncitoare merge In pa
radis : CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 16,30; 21, la grădină — 20.
• Ciprian Porumbescu : PATRIA
— 10; 13,30: 17; 20,30.
• Pe aripile vlntului : LUCEAFĂ
RUL — 10; 14,33; 1», la grădină
— 20. FESTIVAL — 9.30; 14; 18,45, 
la grădină — 20, FAVORIT — 10; 
14,30; 19.
• Veronica : DOINA — 9.30: 11,30; 
13,45; 16; 18; 20,15, GIULEljTI — 
10; 16: 18; 20, MIO11ITA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Odiseea generalului Jose : 
TIMPURI NOI — 9—18 In conti
nuare.
• Program dc filme documenta
re î TIMPURI NOI — 20,15.
• Fată bătrină : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13.30: 16; 18,15; -----
GRADINA SELECT — 20.
• Acea pisică blestemată : 
LODIA — 9; 11,15; 13.30: 16
20.45, MODERN — 8.45; 11;
16; 18.30; 20.45, la grădină 
ARENELE ROMANE — 20.
• Adio, Petersburg : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Statornicia rațiunii — 10: 12; 
14, Galina Ulanova ; Bejart — 
1G,3O, Medalion Stan șl Bran — 
18.30; 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Grăbiți apusul soarelui : BU-
ZEȘTI — 9; 12,30; 16; 19,30. la
grădină — 20. TOMIS — 9,30; 
12,30; 16; 19,15, la grădină — 20.
• Frontul nomad : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ce se intimplă, doctore ? :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
• Neamul Șolmărcștilor : PRO
GRESUL - 15.30; 19.
o Nici un moment de plictiseală : 
DACIA — 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15;
20.30, FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30,
• Raportul agentului 36: MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Drumul spre Vest : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Iakov Bogomolov : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15,
• Organizația : PACEA — 15.45; 
18; 20,15, GRADINA MOȘILOR — 
20.
• Țara sălbatică : BUCEGI — 
15.30: 18; 20,30, la grădină — 20, 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
COTROCENI — 15,30; 19.
• Atentatul : LIRA — 15.30;
20.30, la grădină — 20.
« Zestrea : UNIREA — 15.30;
20.15, la grădină — 20,15.
• Cowboy: FERENTARI — 15.30; 
18; 20,15, GRADINA VITAN — 20.
• Tecumseh : COSMdS — 15,30; 
13; 20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15, 
la. grădină — 20.
• O anchetă dificilă : VTTAN — 
15,36; ț8; 20,15.
• Misterul din insula Balfe : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Eu na văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : VIITORUL — 15,30; 18;
20,15.
• O floare șl doi grădinari : AU
RORA — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : /I douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul Mic ; Dragostea noas
tră — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cel șase — 19,30.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „ion Creangă" : 
fița cu trei iezi — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala ___
Calea Victoriei) : Ninigra șl Ali- 
gru — 17. (sala din str. Acade
miei) : Tigrișorul Petre — 15.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : FII cuminte 
Cristofor ! — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română” : La porțile dorului

relor și forurilor centrale de invă- 
tămint ca in pcrlecționarea planuri
lor și programelor de invâțămint 
ale școlilor profesionale si liceelor 
de specialitate, in elaborarea unui 
nomenclator științific și realist al 
meseriilor șl profesiunilor — sar
cini importante trasate de partid a- 
cestui sector al invățămintului-nos
tru — să fie mai larg consultați spe
cialiștii din producție, cadrele didac
tice de specialitate din aceste școli. 
Tot atit de îndreptățită ni s-a pă
rut si observația ing. Toma Chila, 
șeful secției filatură de la uzinele 
textile „30 Decembrie**, ca „specia
liștii din fieoare întreprindere și școa
lă să colaboreze și să pună la punct 
sistemul de pregătire (ca profil, for
me dc studiu și conținut) a viitorilor 
muncitori de care are nevoie eco
nomia națională in general și între
prinderea respectivă in particular**.

— Discutind despre profilul actual 
al meseriilor și profesiunilor în care 
sint pregătiți tinerii, nu trebuie 6ă 
pierdem din vedere perspectiva — 
opina, pe bună dreptate, ing. Iosif 
Czegledy, directorul Grupului școlar 
de constrâclii de mașini. Trebuie să 
ne gindim. de pe acum, ce meserii 
vor fi necesare producției economi
ce peste 20—30 de ani. Citeva din
tre ele s-au și profilat : așchietori 
pentru mașini automate, acționări și 
automatizări pentru construcția de 
mașini ș.a.

Așa cum a reieșit din discuție, sint 
necesare demersuri mai hotărî te pen
tru o conturare in perspectivă a 
nomenclatorului de meserii și pro
fesiuni ce vor fi solicitate de pro
ducția deceniilor viitoare. Asemenea 
acțiuni s-ar cere întreprinse mai 
activ și pe plan local, deoarece fie
care întreprindere, fiecare for local 
de partid și de stat se preocupă de 
dezvoltarea economico-socială de 
perspectivă, iar această dezvoltare nu 
poate ti ruptă de pregătirea știin
țifică a cadrelor. Printr-o mai fer
mă orientare a invățămintului pro
fesional și tehnic spre cerințele reale 
de cadre ale producției, prlntr-o 
conturare științifică și de perspec
tivă a profilului meseriilor și pro
fesiunilor. pregătirea forței de mun
că va avea asigurată o tot mai inalU 
eficiență.
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Contractul semnat reprezintă obligație fermă pentru

flSIGURABEfl FOHBULUIDE MflRFfi
ÎN CADRUL UNOR CENTRALE—REPROȘURI RECIPROCE, 

IGNORÎNDU-SE CĂ JUSTIFICĂRILE NU SÎNT PRODUS 

DE EXPORT Șl N-AU CĂUTARE PE NICI O PIAȚĂ...

Odată aemnate contractele cu 
beneficiarii externi. îndatorirea de 
câpâtii a Întreprinderilor producă
toare este să asigure — cantitativ, 
calitativ, pe structura convenită cu 
clientul străin și la termenele sta
bilite — fondul de marfă destinat 
exportului. Acesta este un imperativ 
pentru fiecare unitate și centrală 
industrială, prin înfăptuirea căruia 
se creează acea bază sigură pentru 
expedierea ritmică a produselor pe 
piețele străine. Dovada ? Rezultatele 
din luna aprilie a c., clnd tocmai 
datorita asigurării fondului de marfă, 
prevederile la export au fost depă
șite substanțial Ia numeroase pro
duse. intre care : transformatoare și 
locomotive Diesel electrice, mașini 
agricole, rulmenți, utilaie pentru fo
raj și extracție. radioreceptoare, 
mobilă y.a. Iar dacă la alte produs? 
s-au înregistrat si unele rămineri in 
urmă fată de graficul de export a- 
ceasta se datorează. In principal, lip
sei fondului de marfă necesar.

De fapt, nici o Justificare din par
tea unor factori de răspundere din 
centralele și întreprinderile producă
toare restantiere nu poate fi luată in 
considerare, atita timp cit se tolerea
ză slaba prevedere in asigurarea 
fondului de marfă. în neconcordanță 
cu planul de export, cu cerin
țele bine definite în contractele 
de livrare a produselor. De aceea, 
asa-numitul ..argument" : ..nu ?m 
avut fond de marfă pentru reali
zarea exportului planificat" deno
tă persistența unei mentalități ero
nate la producători, ca’ și cum nu 
ateștia. ci altcineva din afară ar 
trebui să fabrice — corespunzător 
clauzelor contractuale — mărfurile 
destinate beneficiarilor străini.

Să adincim. de pildă, analiza 
asupra cauzelor ce au determi
nat neasl gura rea integrală a va
goanelor de marfă pentru ex
port. Este adevărat. în uzinele 
producătoare — din Arad și Drobeta 
Tr. Severin — restanțele respective 
se datoresc, !n mare măsură, nea
junsurilor care s-au manifestat și se 
manifestă in propria activitate a a- 
cestor întreprinderi ; este vorba de 
aprovizionarea în neconcordantă cu 
necesitățile reale ale producției, de 
însușirile calitative ale unor suban- 
samble respinse de organele de con
trol in drept ș.a. Realitatea atentă că 
o cauză principală a răminerii in 
urmă constă în funcționarea dis
continuă, sincopată, a mecanismu
lui cooperărilor Interuzinale. Să no
tăm. mai întîi, explicațiile primite 
de la factorii de răspundere din u- 
nitățile exportatoare de vagoane :

Ine. NiccJae Iosif, directorul Uzi
nei de vagoane din Arad : „Fabrica 
de osii și boghiuri din Balș nu ne-a 
asigurat subansamblele necesare, la 
fel ca și Uzina de utilaj petrolier 
din Tirgoviște".

Ing. Valerin Popa, secretarul co
mitetului de part’d de la Uzina de

vagoane din Drobeta Turnu-Severin: 
..Nu primim ritmic de la Bal? osiile 
cu ecartament larg. De asemenea, 
cooperarea cu Uzina de vagoane din 
Arad lasă mult de dorit. De pildă, 
in acest an. in loc de 400 tampoane, 
am primit doar 126. iar d’n 400 ba
lamale. ni s-au asigurat 65 ; la fel 
șl cu alte repere — semimansoane. 
furcile din sistemul de tracțiune, 
arioă ușă ș.a.“.

Ce snun uzinele colaboratoare a- 
mintite ? Discutăm, cu ing. Nico- 
Iae Ionescu. directorul Fabricii de 
osii și boghiuri din Balș, care nc-a 
relatat :

— Coi de la uzinele de vagoane 
au dreptate. Dar nu noi sîntem vi
novății : noi fabricăm numai osiile ; 
cutiile de unsoare și alte subansam- 
ble s-au produs in primul trimes
tru chiar... la Uzina de vagoane din 
Arad, iar, din aprilie, la întreprin
derea de construcții d? mașini din 
Reșița și Uzina de utilaj petrolier 
din Tirgoviște. Iată restanțele pe 
care le-am înregistrat in primirea 
acestui subansamblu : de la Arad, in 
nrimul trimestru, un minus de 2 135 
bucăți, de la Reșița si Tirgoviște — 
5 000 și, respectiv, 2 740 bucăți.

Să mergem. în continuare, pe „fi
lieră". la întreprinderea de con
strucții de mașini din Reșița. Aici, 
ing. Mircea Popa, directorul unității, 
ne-a spus :

— Da, este adevărat, nu am în
deplinit in întregime obligațiile ce 
ni le-am asumat privind cooperarea 
cu uzinele care fabrică vagoane de 
marfă sau subansamble ale acestora. 
Dar cum putem asigura, bunăoară, 
cutiile de unsoare — cind Uzina de 
vagoane din Arad ne-a trimis mo
delul necesar abia la 6 aprilie și nu 
cu 90 de zile înainte de termenul de 
livrare, așa cum se stabilise ?

Vagoanele de marfă destinate ex
portului in luna aprilie nu s-au 
fabricat integral, dar nimeni nu 
poartă răspunderea pentru această 
stare de lucruri ? Este limpede că 
intervenția centralei industriale de 
resort se impune cu stringență. Fi
indcă și la ora actuală stăruie unele 
incertitudini. De pildă, directorul 
fabricii din Balș relata ....trebuie să
se stabilească exact ce reper execu
tă fiecare din uzinele care participă

la fabricația de vagoane" (abia a- 
cum ? — n.n.), iar la întreprinderea 
din Reșița, așa cum nc-am putut 
convinge ..pe viu", in secția de tur
nătorie. fabricația cutiilor de unsoare 
se desfășoară cu încetinitorul, ac
centul fiind pus cu deosebire pe 
produsele de tonal mare, cu pondere 
în valoarea totală a rezultatelor e- 
conomice.

Relațiile cooperării interuzinale au 
fost „scurtcircuitate", in luna acrilic 
a.c„ și la fabricația de tractoare — 
cauza princinală constitu:nd-o. d? 
asemenea, cooperarea defectuoasă 
dintre unei? întreprinderi al? Cen
tral''! industriale de autovehicule, 
tractoare și mașini agricole Brașov; 
nractic. s-a menținut neasigurarea 
la t’mo a jer.ților. servodire^tiilor, 
discurilor și a tcmoiniectoarnlor. 
Astfel de situații sînt inadmisibile. 
Pe beneficiarul extern nu-1 Intere
sează ce s-a întîmnlat cu cutiile de 
unsoare sau cu osiile pentru vagoane, 
ca jențile pentru tractoare s.a. : ci 
a contractat șl asfeantă PRODUSUL 
FINIT. Acesta trebuie livrat la ter
menul șl In condițiile stabilite prin 
contract — oricîte eforturi ar im
plica respectarea semnăturii date, 
oricite probleme ar trebui rezolvate 
în cadrul strict al întreprinderii 
exportatoare sau. în cel mult mai 
larg, al sistemului de colaborare 
interuzinală. Calculele, variantele 
cooperării se elaborează ÎNAINTE de 
încheierea contractului : DI’PA, nu 
există decit o singură cale de urmat 
— onorarea exemplară a obligațiilor 
asumate. Iată de ce • intervenția ho- 
tărită a ministerelor și centralelor 
dtf resort, pentru ă se Tace ordine in 
mecanismul relațiilor de cooperare 
interuzinală, în vederea asigurării 
producției pentru export, este mai 
necesară decit oricind. Preve
derile la export trebuie îndeplinite 
Integral — pe baza asigurării fon
dului de marfă necesar. în ultimă 
instanță, este vorba de prestigiul în
treprinderilor exportatoare respecti
ve. de satisfacerea unor cerințe care 
interesează întreaga economie na
țională.

Dan MATEESCU
și corespondenții „Scînteii"

MARKETING Șl PRODUCȚIE
Marketingul intră 

tot mai mult in 
preocupările colective
lor din întreprinderi, 
în marile uzine ale 
tării — ..Strungul" 
Arad. U.M.G.-Bucu
rești. ..Tractorul" Bra
sov. Fabrica de ele
mente pentru auto
matizări — au fost 
organizate în acest 
scop acțiuni de in
formare a colectivelor 
asupra problemelor pe

care le ridică piața 
externă în fata pro
ducției si pentru sta
bilirea unor soluții 
ootime de satisfacere 
a beneficiarilor. de 
ridicare a competitivi
tății produselor româ
nești. Exemplul cel 
mai concludent îl 
constituie Uzina de 
mașini electrice-Bucu
rești. Aproximativ 20 
de produse au fost 
modernizate oe baza

studierii cererii de 
pe piață și a infor
mațiilor de marke
ting. Concluziile la 
care a aiuns compar
timentul uzinal de 
marketing și sugestii
le acestuia, privitoare 
la tendințele actuale 
pe piața externă, au 
dus. în același timp, 
la asimilarea a circa 
35 de noi produse — 
intre care multe sînt 
destinate exportului.

TAF-650 este doar unul 
din utilajele românești expuse 
la recenta expoziție „ESTIMO 
’73“ de întreprinderea de comerț 
exterior „Forexim" și deosebit 
de solicitat de către beneficiarii 
de peste hotare. Motivul ? No
tăm citeva din caracteristicile 
sale tehnice menționate de pros
pect : existența a două diferen
țiale și manevrabilitatea tuturor 
celor patru roți asigură folo
sirea sa pe orice timp și pe orice 
fel de terenuri : lățimea roților 
și buna distribuție a greutății ii 
conferă o deosebită stabilitate pe 
orice teren : Iama din față se 
poate folosi pentru curățirea 
drumurilor de acces spre șantie
re forestiere, cit si pentru for
marea de grămezi din obiectele 
inf inite s.a. Aceste calități, ca si 
multe altele s? află la baza 
succesului ‘motorului 
românesc. în prezent, TAF-650 
lucrează în R.D.G., R.S.F. Iugo- 
slaviar R. P. Polonă, Grecia, 
Sri Lanka ș.a.

Televizorul 
pertabil 

tranzistorizat
Uzina ,,Electronica din Bucu

rești a pus in fabricație un nou 
aparat românesc : televizorul 
portabil tranzistorizat. Primul 
lot experimental de 1 000 de bu
căți se află in fabricație, 
urmînd ca peste puțin timp 
să intre în magazine. Apa
ratul e prevăzut cu un ecran 
cinescop autoprotejat, cu dia
gonala de 31 cm. antenă tele
scopică. borne pentru audiție la 
cască și dispozitive pentru ali
mentare. atit de la rețea (110 
sau 220 volți) cit și de la bate
rie. Caseta, executată din mate
riale plastice sl placată cu imi
tație de furnir kau piele, con
feră minitelevizorului un aspect 
estetic.

O sută de televizoare portabile 
sint prevăzute să iasă zilnic de 
pe banda de montai-reglaj a 
uzinei ..Electronica'*. Odată cu 
introducerea lor pe piața inter
nă se vor expedia primele lo
turi pentru export in Anglia, 
Olanda și Peru.

PROSPECT'COMERCIAL

...este o întreprin
dere de comerț exte
rior. cu sediul in 
București, strada Ed
gar Quinet nr. 6. 
Tovarășul VASILE 
NEGRESCU, directo
rul întreprinderii, ne-a 
furnizat citeva date 
edificatoare pentru 
profilul si rolul aces
tei unităti in activi
tatea do comerț exte
rior.

— „Metalimportex- 
port“ iși va aniver
sa in curînd 25 dc 
ani de existență și a 
fost creată pentru a 
șe -ocupa” cu importul 
de produse ale meta
lurgiei feroase și ne
feroase necesare dez
voltării economiei ță
rii, activitate care a 
căpătat în anii din 
urmă o deosebită am
ploare. Ulterior însă 
am pus accentul cu 
precădere pe export.

— în ce constă, dec!, 
activitatea de export ?

— La început ex
portam mai ales semi
fabricate de oțel, cu 
un grad redus de pre
lucrare. Azi Insă „Mc- 
lalimDortexport" li
vrează peste hotare o 
gamă variată de pro
duse laminate de di
verse profile ale unor 
uzine care an un bun 
renume cîMigat pc 
piața externă : combi
natele siderurgice Ga
lați și Hunedoara, ..In
dustria sîrmei“-Cîm- 
pia Turzii, Uzina de 
țevi din Roman, uzina 
de țevi „Republica" 
din București, Uzi

na metalurgică Iași, 
U.S.R.S. Buzău.

— Prin „Metal- 
importexport" se li
vrează beneficiarilor 
externi laminate de 
diverse profile (oțeluri 
aliate : produse plate 
— tablă groasă, me
die și subțire, produ
se trefilate — sîrmă, 
bare trase, cabluri de 
tracțiune — electrozi 
de sudură. material 
tubular ș.a.).

— Numiți citeva 
dintre produsele cele 
mai competitive;! pe 
piața externă.' '■

— în această catego
rie intră, de pildă, țe
vile din oțel de diferite 
profile, sîrmele din 
oțel trase, tablele sub
țiri laminate la rece 
șl altele. De altfel, 
competitivitatea produ
selor livrate prin „Me- 
talimportexport" ne-a 
permis să avem re
lații dc afaceri cu 
parteneri din 47 de 
țări, cu reprezentanți 
a peste 2 000 de firme. 
Produsele din oțel li
vrate de noi sînt bine 
anreciate în U.R.S.S..
R. P. Chineză, R. P. 
Polonă. R.D.G., Fran
ța. R.F.G., Anglia.
S. U.A.. Italia. țările 
scandinave ș.a.

— Care este expli
cația succesului pe 
piața externă a pro
duselor siderurgice 
românești ?

— Iată explicația : 
produsele livrate de 
noi la export se exe
cută în conformitate

cu prevederile norme
lor internaționale de 
fabricație, sltuîndu-se 
calitativ la nivelul 
Produselor oferite dc 
furnizorii tradiționali 
ai pieței mondiale. 
Astfel, tabla groasă și 
profilele din otel le li
vrăm conform norme
lor GOST. DIN, 
S’S. ASTM. BSS, iar 
tablei navale i se asi
gură și certificatele 
registrelor navale <je 
renume ca: Marskoîre- 
gister, Germanischer 
Lloyd, Det Norske 
Veritas.' American 
Bureau of Shipping, 
Bureau Veritas Lloyd's 
Register. Materialul 
tubular destinat in
dustriei petroliere 
se execută potrivit 
prevederilor API, la 
parametri tehnici de 
înaltă exigență impuși 
de această normă. 
Colectivul întreprin
derii „Metalimport- 
c.xport", in strînsa 
colaborare cu uzinele 
furnizoare amintite, 
manifestă receptivita
te la solicitările pieței 
externe si, drept ur
mare. livrează ritmic 
și integral ceea ce s-a 
contractat, prevederile 
planului de export pe 
primele patru luni 
fiind îndeplinite și 
depășite, asîgurin- 
du-se, în același timp, 
satisfacerea deplină a 
cerințelor beneficia
rilor externi și, bine
înțeles, creșterea efi
cienței economice.

George POPESCU

— în domeniul relațiilor 
cu partenerii externi — 
ne-a spus la începutul con
vorbirii președintele Băncii 
Române de Comerț Exte
rior — este de remar
cat preocuparea per
manentă a unităților in 
obținerea, la contractare, a 
unor forme mai avanta
joase de plată care asigură 
o încasare mai rapidă a 
exporturilor, urmărirea în
casărilor in valută la ter
menele stabilite, reduce
rea cheltuielilor neeeono- 
micoase. obținerea unor 
prețuri externe avantajoa
se. la nivelul celor înregis
trate de concurentă, elimi
narea intermediarilor si a- 
propierea de consumatorul 
final, respectarea discipli
nei financiar-valutare. în
deplinirea cu rigurozitate 
a obligațiilor asumate față 
de partenerii externi.

Urmărind, la unitățile de 
comerț exterior, modul în 
care acestea Isi desfășoară 
activitatea. B.R.C.E. a con
statat că mai sint toturi 
neajunsuri in domeniul a- 
sigurării încasării contra
valorii exporturilor efec
tuate. in special, a celor 
vîndute pe credit comer
cial ; nu in toate cazurile 
s-au folosit metode efi
ciente pentru determina
rea tuturor cumpărăto
rilor să-si achite la 
timp mărfurile impor
tate din tara noa=tră : 
nu întotdeauna au fost uti
lizate formele dn p’ată 
cel? mai conven?b;1°. drsi 
condițiile pieței le ofereau, 
iar intreprinderile nu au 
luat măsurile necesare incâ 
din momentul contractări’ 
exporturilor, spre a fi <- 
gure de încasarea valute’, 
prin practicile uzual'3 : rint 
cazuri in care nu s-au ob
ținut prețuri îmbunătățite 
față de perioadele prece

dente în condițiile unei 
conjuncturi favorabile : se 
mai constată deficiențe in 
organizarea unul flux co
respunzător de producție și 
livrare pen'ru export. în 
asa fel incit să se eli
mine neritmicitatea în de
punerea documentelor ex
terne la B.R.C.E. ; se mai 
m?nțin situații cind întoc
mirea și prezentarea docu
mentelor sint necorespun
zătoare fată de condițiile 
din acreditive și contrac
tele externe, fapt ce peri
clitează sau întirzie încasa
rea valutelor de la parte
nerii externi.

— Ce acțiuni au fost 
întreprinse pentru în
tărirea disciplinei fi
nanciare in relațiile 
valutare ?

— între altele, pe linia 
creșterii eficienței econo
mice a exporturilor au 
fost introduse unele pir- 
ghii financiare, care au li
mitat acordarea diferențe
lor de preț numai pină la 
n cons derat justifi
cat. in gestiunea producă
torilor de mărfuri pentru 
export reflertlndu-se orice 
nereal’zar? a prețului ex
tern planificat, determinat 
de linsa de adaptare la ce
rințele externe. Este insă 
de ment’onat că m?dul 
de determinare. eviden
țiere si rc',uner?re a dife
rențelor de preț nu mal 
corespunde actualei etape 
care necesită simplificarea 
sistemului de evidență 
ș.a. Anoi. pentru preveni
rea apari*iei unor dificul
tăți in relațiile de plăți 
cu străinătatea a fost în
tărită colaborarea dintre 
bancă si întreprinderile 
românești de comerț ex
terior. in a=a fel incit de la 
început să fie stabilite for

me și tehnici de finanțare, 
de asigurare și de decon
tare judicioase. potrivit 
intereselor economiei.

— O sarcină maioră. 
care revine unităților 
producătoare, o repre
zintă crearea mijloa
celor valutare pentru 
acoperirea importuri
lor și, totodată, reali
zarea plusurilor de

din Încasările realizate pes
te prevederile din planul a- 
nual. Acest fapt deschide 
perspective favorabile pen
tru o activitate mal eficien
tă și. totodată, cointeresea
ză unitățile în folosirea a- 
cestui drept creat de lege. 
Cu loatc că acest cadru a 
fost creat încă din luna 
martie 1971, pină in pre
zent, practic, aceste preve
deri au fost rar folosite de

ve pe aceste piețe. Avizind 
unele exporturi cu plata pe 
credit comercial, banca a 
îndrumat unitățile de co
merț exterior ca, în con
tractele ce se încheie, să 
fie prevăzute clauze asigu
rătorii pentru evitarea 
riscurilor valutare. în con
dițiile devalorizării unor 
monede occidentale. Ținind 
cont de aceste îndrumări, 
unitățile de comerț exterior

tivitatea financiară a 
unităților producătoa
re și exportatoare. De 
ce natură sint aces
tea ?

— Este adevărat ; in a- 
cest context menționăm 
existența unui volum Im
portant de documente ex
terne cu plata la vedere 
nelncasate in termenul nor
mal de circuit șl a unor

Comerciantii originali: 
DUPĂ CE V1ND. UITĂ SĂ IĂ BANII 

Încasarea la timp a contravalorii exporturilor presupune prevedere, 
disciplină, rigurozitate în întocmirea documentelor financiare 

Convorbire cu tovarășul Vasile VOLOȘENIUC,
președintele Băncii Române de Comerț Exterior

valută necesare econo
miei naționale. Cum 
acționează organele 
bancare în acest do
meniu ?

— Potrivit prevederilor 
legale, B.R.C.E. a fost auto
rizată să acorde credite in 
valută unităților economice 
cu activitate de comerț ex
terior In anumite condiții. 
De asemenea, acestea pot 
constitui depozite In valută

i”'!tățH? de comerț exte
rior. în vederea Întăririi 
u. .'..plinei financiare in re
lațiile valutare, in condi
țiile actualei crize a siste
mului monetar Interocci- 
dcntal. Banca Română de 
Comerț Exterior a reușit în 
permanență să furnizeze 
tuturor unităților interesate 
materialele docum?ntare cu 
privire In evoluția piețelor 
valutare occidentale, in sco
pul acționării mai operali-

au reușit în bună parte să 
obțină prin contracte unele 
clauze ca. de exemnlu. clau
za aur. care permite recti
ficarea valorii contractului 
in situația schimbării ra
portului actual dintre mo
nedele occidentale. încheie
rea contractelor in valute 
cu un grad mal mare de 
stabilitate.

— Totuși, se mențin 
incă neajunsuri in ae

rate din credite comerciale 
neincasate la scadență. 
Persistența acestor imobili
zări in valută se datoreste 
selecționării cu insuficien
tă atenție a clicnților ex
terni, acordării in favoarea 
acestora a unor facilități 
de plată care la un moment 
dat depășesc potențialul lor 
financiar și comercial Ca 
urmare, unii clienți devin 
Insolvabili, posibilitățile de 
recuperare a contravalorii

mărfurilor livrate fiind re
duse. De asemenea, sint 
cazuri in care întreprinde
rile de comerț exterior, la 
cererea clienților externi, 
acceptă amînarea unor 
plăți, ceea ce le creează di
ficultăți in activitatea lor 
financiară. S-au mai con
statat situații cînd eviden
țele unităților nu asigură 
urmărirea la timn a dreptu
rilor și obligațiilor ce de
curg din activitatea de co
merț exterior : dc de altă 
parte, cadrele de conducere 
a unităților și a forurilor 
tutelare ale acestora nu a- 
cordă In toate cazurile a- 
tenția cuvenită asigurării 
încasării exporturilor.

— în ce constau mă
surile ce urmează a fi 
luate in continuare, 
pentru creșterea răs
punderii unităților In 
desfășurarea relațiilor 
financiare cu străină
tatea, pentru accele
rarea decontărilor va
lutare ?

— Printre măsurile pre
conizate amintim : limitarea 
vinz'irilor de produse pe 
credit fără garanții ban
care externe : aplicarea de 
penalităfi mobilizatoare, re
cuperabile. de la cel vino- 
vați pentru nedepunerea 
spre încasare de către uni
tățile cu activitate de co
merț exterior a documente
lor de export în termenele 
fixate dp bănci, precum și 
pentru documentele pre
zentate cu nerogularități ; 
scăderea, din realizările la 
export ale unităților cu ac
tivitate de comerț exterior, 
a contravalorii documente
lor dc export cu Diata la 
vedere neincasate in terme
nul de 60 zile, precum ți a

ratelor neincasate la sca
dență ș.a. Pentru întărirea 
disciplinei in gospodărirea 
mijloacelor financiare și bă
nești se va acționa în con
tinuare pentru respectarea 
strictă a prevederilor Legii 
finanțelor și a instrucțiuni
lor. de creditare și decon
tări elaborate in acest sens 
de B.R.C.E., avîndu-se în 
vedere. în mod deose
bit. o cit mai justă 
planificare a volumului 
creditelor necesare comer
țului exterior, excluderea 
de la creditare a tuturor 
imobilizărilor în Iei șl va
lută existente la aceste u- 
nități. precum sl alte mă
suri in acest domeniu.

Cit privește activitatea 
băncii, aceasta va lua, în 
continuare, următoarele 
măsuri : va îmbunătăți ac
tivitatea de primire și con
trol la ghișeu asupra do
cumentelor de export pre
zentate de intreprinderile 
de comerț exterior ; pentru 
aprofundarea cunoștințelor 
aparatului întreprinderilor 
de comerț exterior și al u- 
nităților bancare din jude
țe se vor organiza instruc
taje temeinice ; periodic se 
vor trimite la intreprinde
rile de comerț exterior, 
pentru îndrumare și con
trol, echipe mixte formate 
din salariați ai băncii, 
M.C.E. și altor organe inte
resate ; va acorda asisten
ta tehnică in stadiul pre- 
contractual pentru include
rea unor clauze asigurătorii 
și înlăturarea riscurilor va
lutare : va utLliza la maxi
mum scadențarul documen
telor la vedere, introdus in 
ultima vreme, pentru im
pulsionarea încasării devi
zelor din străinătate.

Convorbire realizată de 
Corneliu CARLAN

Din presa 
de peste 
hotare

300 000
DE AUTOCAMIOANE

„Pravda" anunță în paginile 
sale că, la Brașov, a fost fabri- 
oat recent autocamionul cu nr. 
300 000. „Uzina brașoveană — 
scrie ziarul — ocupă un loc de 
seamă In industria republicană, 
situindu-se printre marile obiec
tive industriale ale României. 
Autocamioanele „Carpați" și 
„Bucegi" au devenit cunoscute 
in zeci de țări ale lumii". în în
cheiere, ziarul subliniază că a- 
nul 1973 a adus uzinei o nou
tate : In protocolul comercial 
româno-sovietic este prevăzută 
livrarea în U.R.S.S. a unui lot 
de autocamioane cu o capaci
tate de 3—5 tone.

COOPERARE 
R0MÂN0- 

IUGOSLAVĂ
Relevind rezultatele sesiunii 

Comisiei mixte de colaborare e- 
conomică dintre România și Iu
goslavia, desfășurată de curînd 
la București, ziarul „Borba“ 
subliniază lărgirea continuă a 
relațiilor economice dintre cele 
două țări, îndeosebi in domeniul 
cooperării industriale. Astfel, se 
amintește acordul privind ex
ploatarea in comun a gazului și 
petrolului din zonele aflate la 
frontiera dintre cele două țări. 
De asemenea, se relevă faptul 
că, anul acesta, volumul schim
burilor reciproce de mărfuri va 
spori cu 60 la sută față de anul 
trecut, creșterile cele mai mari 
urmind să aibă loc în sectoarele 
construcțiilor de mașini, meta
lurgiei, petrochimiei ș.a. Ziarul 
apreciază că există toate premi
sele ca schimburile bilaterale de 
mărfuri pe perioada 1971—1975 

.să atingă un volum de trei ori 
mai mare decit cel consemnat 
in perioada precedentă cores- 
punri-ioare, ......

„DĂM 0 ÎNALTĂ 
APRECIERE 

COMERȚULUI 
CU ROMÂNIA"

Subliniind caracterul tradițio
nal al schimburilor comerciale 
româno-cehoslovace, ziarul „Ru
de Pravo" arată că „Cehoslova
cia dă o Înaltă apreciere și a- 
cordă un mare interes schimbu
rilor de mărfuri cu România. 
...Daca avem in vedere că Ro
mânia are relații economice cu 
110 țări ale lumii, locul 3 al 
Cehoslovaciei pe ansamblul co
merțului exterior românesc este 
mai mult decit onorabil".

Referindu-se la dinamica a- 
cestor schimburi, ziarul arată că 
volumul lor a crescut in pe
rioada 1950—1970 de aproape 
5 ori. Noul acord comercial pe 
termen lung (1971—1975) pre
vede un spor global al schim
burilor cu 50 la sută față de pe
rioada precedentă corespunză
toare. „Un curs pozitiv in rela
țiile noastre reciproce, mai ales 
in ultimii ani — scrie ziarul — 
il cunoaște extinderea colabo
rării economice și tehnico-știin- 
țifice, care contribuie la promo
varea și accelerarea schimburi
lor de mărfuri". In această di
recție, se dau exemple privind 
dezvoltarea specializării și coo
perării dintre cele două țări in 
diverse ramuri de producție — 
mașini-unelte, construcții de 
mașini ș.a. In continuare, „Rude 
Pravo" arată că relațiile econo
mice româno-cehoslovace, înte
meiate pe principiile colaboră
rii socialiste, ale avantajului re
ciproc și întrajutorării tovără
șești, vor cunoaște și în viitor o 
puternică dezvoltare. Stau che
zășie. în acest sens, succesele 
obținute de cele două țări în 
construcția socialistă. „Politica 
de industrializare a devenit 
principalul factor al dezvoltării 
întregii economii naționale a 
României. Poporul cehoslovac 
urmărește cu mlilt interes și se 
bucură în mod sincer de succe
sele construcției socialiste in 
România" — încheie ziarul.

TRACTOARE 
ROMÂNEȘTI 

IN 70 DE JĂRI
Sub acest titlu, ziarul bulgar 

„Rabotnicesko Delo“ publică o 
statistică elocventă a realizărilor 
industriei românești de tractoa
re. „Anul trecut au fost pro
duse in România 32 000 de trac
toare — scrie ziarul citat — 
ceea ce reprezintă o producție 
de două ori mai mare față de 
1965. ...Odată cu Intrarea în fa
bricație a tractoarelor pe șenile 
de 150 C.P., numărul tipurilor 
de bază ale tractoarelor româ
nești s-a ridicat la 15. Această 
producție satisface pe deplin 
nevoile Interne ale țării". în 
continuare, ziarul se referă la 
succesele obținute pe piața ex
ternă : „Tractoarele românești 
devin tot mai cunoscute și in 
străinătate. In anul 1972, numă
rul tractoarelor exportate s-a 
mărit de 4 ori comparativ cu 
anul 1965. în momentul de față, 
tractoarele românești se folosesc 
in circa 70 de țări ale lumii".

V. P.
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0 CĂLĂTORIE

IN VIETNAMUL DE SUD
• DILEMA OFIȚERULUI SAIGONEZ • ATELIERELE OBUZELOR

NEEXPLODATE • INSCRIPȚIE PE UN ECUSON : „NIMIC NU-I MAI

REÎNVIEREA

REVELATOARE
TAMISEI

• DIN NOU CURG APELE LIMPEZI
• EFECTUL UNOR MASURI DRASTICE...

ȘI BUCURIA PESCARILOR

DE PREȚ CA INDEPENDENȚA Șl LIBERTATEA !“ Pe pămintul eliberat al Vietnamului de sud, un ansamblu de cintece și dansuri, susji- 
nînd un program cultural pentru luptători din forțele patriotice

Cunoscutul ziarist francez 
Olivier Todd. care. întovărășit de 
ziaristul american Ronald Mo
reau, șeful biroului de presă 
al revistei „Newsweek" de la 
Saigon, a petrecut 11 zile prin
tre locuitorii regiunilor eliberate 
din Vietnamul de sud. descrie in 
ultimul număr al revistei „LE 
NOUVEL OBSERVATEUR" că
lătoria sa de-a lungul a peste 
200 de kilometri, intilnirile avu
te. impresiile culese. în cele de 
mai jos redăm largi extrase din 
acest reportaj.

Pe la ora 10 se ivește și prima 
noastră cunoștință mai apropiată — 
luptătorul din armata de eliberare, 
însoțit de șapte camarazi dc-ai săi; 
poartă pistol la șold, e imbrăcat 
intr-o bluză neagră, iar pe cap are 
o pălărie de pai. Acest comandant 
de patrulă (el refuză să se autoin
tituleze „ofițer") iși plasează oa
menii in jurul colibei. Toți poartă 
arme de proveniență americană : 
M-16, carabine, grenade. Unul din- 
trei ei n-are decit 15—16 ani. Șeful 
lor. un om politicos, ne spune că a 
fost informat că ne aflăm pe me-

paturi de lemn. Stranii sint nopțile 
in satul vietnamez — pline de lică
riri. de fulgere si tunete, de rafale 
de artilerie și orăcăit de broaște...

...Ofițerii care ne însoțesc sint de 
mult in picioare. Ne vorbesc mereu 
despre necesitatea ca „acordurile 
de la Paris să fie respectate", ară- 
tind că „regimul de la Saigon vio
lează aceste acorduri". „Noi, solda
ți! noștri, sintem tu toții volun
tari".

Mergem mereu. In drum, vizităm 
minuscule dispensare, un atelier in 
care tehnicieni

era invitat întotdeauna să stea la 
masă cu noi. Uneori, el se împo
trivea cind îl vedea pe Ronald. „Un 

nu, nu !" și începea 
ce nu 
Roland

meșteresc obiecte

american ?
să spună cu franchețe de 
vrea să se așeze alături. _____
vorbește vietnameza, așa că in cele 
din urmă lucrurile se aranjau.

„Oare țăranii sprijină de bună
voie Guvernul Revoluționar Provi
zoriu ?“ Un țăran in virstă imi răs
punde la această întrebare in tim
pul unei convorbiri intre patru 
ochi, ci nd nici un reprezentant al 
G.R.P. sau al F.N.E. nu era de față:

— Vrem să călătorim dincolo !
„Eu, ne spune cu tristețe un ofi

țer saigonez, nu pot face nimic ; 
sint prins intre două forțe : supe
riorii mei și Vietcong (forțele pa
triotice — n.r.). Totuși, aș vrea să 
vâ ajut".

Scriem, urmăriți îndeaproape de 
ochii iscoditori ai copiilor, de fe
mei cu chipuri grave, de bătrini cu 
fețe de nepătruns. Ne aflăm la 
ci ți va kilometri sud de Ca Mau. ca
pitala provinciei An Huyen. In 
fața intrării se vede un steag sai
gonez. Dar in acest colț de țară 
esfe suficient să te deplasezi puțin 
intr-o direcție sau alta pentru a te 
afla printre oamenii Guvernului 
Revoluționar Provizoriu.

Doi mesageri ai noștri dispar 
printre cocotieri, iar noi ne întoar
cem in oraș. Acolo, polițai in haine 
civile, purtind ochelari fumurii — 
chiar și in timpul nopții — ne „fi
lează" insistent. A doua zi. sărind 
intr-un sampan (ambarcațiune), ii 
reintilnim pe tinerii pe care i-am 
cunoscut in ajun. Debarcăm și îna
intăm de-a lungul unui gard viu 
de bambuși, traversăm apoi niște 
plantații de-orez. Sosim intr-un sat. -- leagurile lor, dar n-a primit nici-o 
’■ —; - ------• * ■■ ’ -■ instrucțiune’: „Vreau să trimit un

mesaj la forurile superioare ca să 
Ie anunț că rămineți aici 2—3 zile". 

Traversind orezarii, umblăm pe 
sub palmieri, pe sub arbori exotici; 
mergem o zi întreagă, in aerul dens 
ca o pastă, impotmolindu-ne în lu
tul umed, impleticindu-ne de obsta
colele intilnite in cale. Patrula în
soțitoare face popas la fiecare două 
ore. In casele in care ne oprim, in 
jurul lămpilor cu petrol, incep re
proșurile : „în ziua încetării focu
lui, drapelele G.R.P. erau arborate 
pină la Ba Beo. Saigonezii le-au 
dat jos". „Noi vrem pace, libertate, 
vrem să muncim fără teamă pe 
orezăriile noastre".

Deplasindu-ne intr-un sampan, 
ajungem in fața unei clădiri impu
nătoare, încadrată de o bogată ve
getație ; alături — un tractor. Tru
ong Tran Dao. președintele comite
tului F.N.E. din acest sat. se va 
ocupa de noi timp de două zile. 
Petrecem prima noastră noapte pe

la prima vedere complet depopulat. 
Un bătrin ne vorbește cu o demni
tate aparte : „Acest pămint aparți
ne Guvernului Revoluționar Provi
zoriu. Dar soldații saigouezi il în
calcă". Colibele de paie sint. aproa
pe toate, pustii, altarele strămoși
lor — ciuruite de schije. Un țăran 
se precipită spre Ronald Moreau : 
„M-am miniat cind te-am văzut : 
un american aici ?. Țara ta ne-a 
adus atitea suferințe !“ Dar citeva 
femei il calmează. Toți se pling îm
potriva trupelor saigoneze : „Cind 
vin aici, soldații saigonezi fură tot 
ce găsesc". In jurul caselor nu se 
văd nici animale domestice, nici 
păsări. „Mi-au luat chiar și periuța 
de dinți. Cu femeile fac un ade
vărat negoț ; uitați-vă la cele 
colo, le-au ’
para focului, două tinere se ascund 
in bucătărie. Ne sint arătate două 
mari cratere făcute de obuze de 
105 mm și două morminte proas
pete.

de
batjocorit". Roșii ca
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OCCIDENTALĂ

Mondial al Păcii,Răspunzind chemării Consiliului 
opinia publică internațională marchează ziua de 19 
mai — ziua nașterii lui Ho Și Min, fiu credincios 
și eminent conducător al clasei muncitoare și al 
poporului vietnamez — ca zi de solidaritate in
ternațională cu popoarele din Vietnam, Cambodgia 
și Laos.

In acest an, ziua de 19 mai se sărbătorește sub 
auspicii noi, in noile condiții create prin încheierea 
Acordului privind încetarea războiului și restabi
lirea păcii in Vietnam, acord care a pus capăt 
unei îndelungate perioade de război, demonstrind 
in mod strălucit că nu poate fi îngenuncheat un 
popor hotărit să-și apere, cu orice sacrificii, liber
tatea și independența, ființa națională.

Situația din Indochina se menține insă in con
tinuare încordată, lncercind să oprească ofensiva 
forțelor patriotice din Cambodgia, aviația am-eri-

cană continuă bombardamentele masive. In Viet
namul de sud, in timp ce Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud res
pectă cu strictețe termenii acordurilor, administra
ția de la Saigon încalcă in mod repetat prevederile 
acestora, sfidind voința de pace, reconciliere națio
nală, reconstrucție și unificare a populației.

Cu prilejul Zilei solidarității internaționale cu 
popoarele din Vietnam, Cambodgia și Laos, poporul 
român, care, așa cum este cunoscut, și-a manifestat 
de la început și in mod neabătut solidaritatea 
militantă cu lupta acestora, le transmite un cald 
salut frățesc, exprimindu-și hotărirea de a le acorda 
in continuare tot sprijinul pentru ca ele să cuce
rească victoria deplină, să decidă singure in mod 
suveran asupra propriilor destine.

Cu acest prilej, publicăm reportajul alăturat, 
revelator pentru realitățile de azi din Vietnamul 
de sud.

neexplodate. școli.utile din obuze __ _____ ... ___
construite rudimentar. Elevii poar
tă ecusoane pe care sint scrise cu
vinte ca : „Nimic nu-i mai de preț 
ca independența și libertatea".

lată-1 pe Pham Hien. El a 
parcurs 60 de kilometri, pe jos și 
in barcă, pentru a ne intilni. E 
cordial, surizător, poartă o bluză 
neagră și pălărie verde, are o frun
te bombată și o privire adincă. Arc 
43 de ani, 43 de kilograme și lx55 
m înălțime. Afirmă că este, și este 
intr-adevăr, șeful fotoreporterilor 
din provincia An Xuyen. A intrat 
in mișcarea patriotică incă din 1946. 
Pham Hien a petrecut șase ani in 
cumplita închisoare Paulo Condor. 
„Nu ne place să ne războim, spune 
el. Dar am fost constrânși să pu
nem mina pe arme".

Fără îndoială că in provincia An 
Xuyen, G.R.P. controlează cea mai 
mare parte a localităților rurale. 
Relațiile dintre cadrele G.R.P. și 
populație sint cordiale. în colibele 
in care am dormit, capul familiei

„Da. .îl sprijin. . Steagul care, flu
tură deasupra ușii inele este nou. 
Dar ani avut întotdeauna un steag 
al G.R.P. sau al F.N.E. Să știți că 
nu sinteni siliți să arborăm aceste 
drapele, așa cum se intimplă 
în zona saigoneză. De altfel, 
am sprijinit întotdeauna lupta îm
potriva agresorului străin... Cind 
eram tînăr, țăranii erau lipsiți de 
pămint. Dacă stringeam 200 kg de 
cereale, 150 kg trebuia să le dau 
proprietarului. Nu prea aveam din 
ce trăi. Datorită existenței mișcării 
de rezistență, am primit în 1946 
sau 1947 3 hectare de pămint. Apoi, 
a început coșmarul. Oamenii și 
animalele erau ucise de bombarda
mentele aviației sau artileriei. In 
urmă cu trei ani, potrivit progra
mului de „pacificare" al saigonezi- 
lor, am fost obligați să părăsim a- 
ceste locuri. Odată cu revoluția și 
eliberarea, m-am întors acasă, pe 
pămintul meu. Dorim un singur 
lucru — ca pacea să se mențină".

Datorită comportării exemplare a 
trupelor G.R.P., in zonele elibera
te există o oarecare stabilitate ’ e- 
conomică. Sini încurajate activita
tea colectivă si cooperarea. O fa
milie deține o proprietate in su
prafață de 2 pină la 10 hectare, pe 
caro o cultivă cu orez. Unele trac
toare. aparțin colectivității, altele 
constituie proprietate individuală.

...Despre principalul dușman. 
Nguyen Van Thieu, șeful guver
nului de la Saigon, se vorbește a- 
desea in provincia An Xuyen. 
Oamenii sint neinduplecați atunci 
cind este vorba de corupția si dic
tatura instituită de regimul 
Stirncște revoltă si problema 
zonierilor politici. Am intilnit un 
țăran tinăr care fusese eliberat 
doar cu două ztle in urmă. Ară
ta cu multe amănunte că a fost 
torturat la Ca Mau. Potrivit unor 
informații culese din mai multe 
surse, in închisorile sud-vietname- 
ze mai există incă circa 13 000 de 
deținuți.

Treptat, reprezentanții G.R.P. 
iau locul unui personaj tradițional, 
înțeleptul virstnic din societatea 
vietnameză de odinioară : ci vor
besc despre pace, despre activita
tea de construcție, despre „dezvol
tarea provinciei noastre fertile si 
bogate" — probleme ce corespund 
aspirațiilor celor mai arzătoare ale 
populației. Cu sprijinul autorități
lor. oamenii, sfidind salvele tunu
rilor inamice, organizează mani
festări culturale. Am asistat la 
două spectacole care n-au fost 
pregătite in mod special pentru noi 
si la care au participat cel puțin 
4 000 de locuitori.

în zonele străbătute am vizitat 
si o scoală secundară cu 194 dec-, 
levi. Cind i-am întrebat pe doi co
pii cu ce se ocuoă tatăl lor. unul 
mi-a răspuns : „A fost ucis de a- 
mericani", celălalt — „tatăl meu. de 
asemenea".

...Trân Huu Vinh, care ne înso
țește. face citeva precizări cu pri
vire la eforturile de apropiere in
tre cele două părți. întreprinse de 
F.N.E. după încetarea focului : 
„Noi am făcut tot ce s-a putut 
pentru a stabili contacte cu coman
danții locali. La 31 ianuarie, saigo
nezii s-au retras pur si simnlu in 
postul lor de la Racii Lum. Intr-o 
zi, o unitate a fraternizat cu noi. 
Soldații strigau „Trăim ! Am su
praviețuit !“ Dar Thieu a dat ordi
ne să fie înlocuite anumite uni
tăți, iar comandanții să fie mu
tați. Fără un optimism excesiv se 
poate afirma că dacă există bună
voință la sud de Ca Mau. sc va 
putea ajunge Ia o înțelegere satis
făcătoare".

său. 
pri-

Pitit printre ierburi, 
un firicel de apă trece 
pe la marginea cătu
nului Trewsbury Mcad, 
pe care nici nu-1 men
ționează hărțile. Tu
riștii se abat adesea 
pe acolo pentru că fi
ricelul este Tamisa, 
iar in locul respectiv, 
la izvor, se află pito
reasca statuie a ’ ’ 
Father Thames, 
tronul fluviului".

De la Trewsbury 
Mead și pină la Ma
rea Nordului. Tamisa 
parcurge, pe o distan
ță de 338 kilometri, a- 
proape lot sudul țării, 
dens populat și cu o 
industrie puternic dez
voltată. Pe malurile 
sale s-au înălțat ce
tăți care au înfruntat 
asediul unor armate 
vrăjmașe și al timpu
lui necruțător ; in 
parcuri riverane au 
fost construite palate 
și castele, iar in locuri 
mai retrase s-au în
ghesuit căsuțele mo
deste ale pescarilor și 
țăranilor. Fiecare in 
felul său și-a legat 
soarta de Tamisa, apă 
cintatâ de poeți. H.V. 
Morton, vestit autor 
de monografii istorice, 
scria cindva că „Ta
misa simbolizează în
săși viața".

Dar a trecut timp de 
atunci și lucrurile s-au 
schimbat, astfel incit 
acum zece ani se afir
ma intr-un studiu spe
cial întocmit : „Pe a- 
proape o treime din 
cursul Tamisei, pină la 
vărsarea ei, . a dispă
rut orice urmă de 
viață". Este rezultatul 
dezolant al poluării 
fluviului ; zeci de fa
brici și uzine, ridicate 
pe malurile Tamisei, 
constituiau tot atitea 
surse de infectare a 
apelor cu reziduuri in
dustriale.
-Opinia publică 

pus in mișcare. 
Londra a avut loc 
demonstrație sub 
zinca : „Redați-ne Ta
misa, așa cum

Iul 
„pa-

lăsat-o străbunii !“, iar 
un ziar de seară lan
sa, pe prima pagină, 
un vibrant apel adre
sat autorităților și oa
menilor de știință din 
întreaga țară : „Sal
vați Tamisa". Ziarul 
conchidea : „Nu ! Nu 
putem crede că omul 
este neputincios, in 
fața poluării. Această 
minunată ființă înțe
leaptă, care este omul 
și care transformă zi 
de zi întreaga plane
tă, este capabilă să 
facă și minuni. Numai 
să vrea ! Sintem si
guri că nu peste mult 
timp Tamisa se va 
limpezi din nou".

Bătălia împotriva 
poluării Tamisei a 
luat proporții. în pri
mele r înduri sltuin- 
du-se mii de oameni 
de știință. Ingineri, 
tehnicieni și munci
tori, in timp ce un 
studiu asupra poluării 
Tamisei sublinia că, 
in zilele noastre, „după 
cum dezvoltarea in
dustrială urbană poa
te influența mediul 
înconjurător, este pe 
deplin posibilă stăpi- 
nirea efectelor poluă
rii atmosferei și ape
lor". Totodată, se ar
gumenta științific și 
ideea că „un mediu 
infectat nu este nicio
dată definitiv pierdut". 
Pornind de aici, a fost 
revizuit întregul pro
ces de curățire și pu
rificare a reziduurilor. 
Au fost create filtre 
speciale, au fost apli
cate noi procedee de 
dizolvare a reziduu
rilor, noi tehnici de 
„anihilare" a proprie
tăților lor nocive. 
Pentru a readuce via
ța în ‘
în ultimii 10—15 
s-au cheltuit 
în valoare de 
milioane lire

Combaterea 
constituie o 
pare de seamă a gu
vernului ; au fost a- 
cordate fonduri su-

plimentare lucrărilor 
de cercetare și a 
fost trecută prin par
lament o lege care 
prevede măsuri și pe
depse drastice pentru 
cei ce nu respectă 
normele antipoluante. 
Preluind in cea mai 
mare parte condu
cerea operațiunilor 
împotriva poluării, au
toritățile guvernamen
tale au impus, sub 
sancțiunea legii, ca 
toate întreprinderile și 
instituțiile să partici
pe concret la elimina
rea noxelor industria
le. Aceste eforturi ale 
guvernului britanic au 
fost oglindite și in 
studiul „River Pollu
tion Survey of En
gland and Wales", in 
care se evidenția că 
„noi eforturi vor fi 
făcute pentru continua 
curățire a apelor riuri- 
lor“. Intr-adevăr, pri
mele rezultate au în
ceput să se arate : in 
Tamisa au și apărut, 
spre bucuria pescari
lor, o serie întreagă de 
specii de pești, ca o 
primă dovadă de lim
pezire a apelor 
Raportul întocmit
primăria londoneză 
sublinia câ la
Tedding ton la
mare, Tamisa a deve
nit unul dintre cele 
mai curate riuri...“.

Profesorul Frederick 
Warner a ținut, nu de 
mult, o conferință la 
Institutul britanic de 
mecanică, in care su
blinia : „Limpezirea a- 
pelor Tamisei dove
dește că pot fi evita
te catastrofele prezise 
de unii pseudoprofeți 
în legătură cu perico
lul poluării. In 1949, a 
continuat el, apele Ta
misei erau atît de 
poluate, incit murdă
reau pină și vopseaua 
de pe nave, iar peștii 
nu. puteau supraviețui, 
în • prezent, in estua
rul Tamisei se găsesc 
63 de specii de pești".

Foametea amenință
e

șase milioane de oameni
• IMAGINI DE COȘMAR PE UN VAST TERITORIU • SCĂDEREA 
CATASTROFALĂ A ȘEPTELULUI ® PRINCIPALA CAUZĂ : POLITICA 

IRAȚIONALĂ A CULTURILOR PRACTICATĂ DE COLONIALIȘTI
De pe litoralul atlantic al 

Mauritaniei și Senegalului 
pină la lacul Ciad, in inima 
Africii, pe un teritoriu de 
5 milioane de kilometri pă- 
trați, aflat la marginile Sa- 
harei. s-a instăpinit seceta. 
Precipitațiile, care cad in 
aceste locuri timp de șase 
luni pe an au fost, in ulti
mii patru ani, atiî de spo
radice Și neînsemnate incit 
solul cimpiilor și ogoarelor 
s-a transformat intr-o crus
tă eră Dată, pulverizată de 
vint, lipsită de vegetație. 
Deasupra savanelor mis
tuite de secetă se întind 
stihiile deșertului. Seceta a 
uscat copacii, a ucis zeci de 
mii de animale, in peregri
narea spre pășuni și apă, 
spre viață. Cu fețe arse de 
soare și corpuri vlăguite, cu 
ochi sticloși in care strălu
cește sinistru foamea, oa
menii părăsesc locurile pus
tiite pentru a se sal
va de la pieire. De trei ori 
au arat și de trei ori au se
mănat, încrezători și tena
ce, pămintul uscat Dar se
ceta le-a furat recolta, le-a 
răpit turmele, le-a ucis spe
ranța.

„Foametea, care face să 
planeze o amenințare de 
moarte asupra a aproxima
tiv șase din cei 22 pină la 
25 milioane de locuitori a 
șase țări din vestul Africii 
— Mauritania. Senegal, 
Mali, Niger. Volta Superi
oară și Ciad — ce înfățișea
ză. cu mici deosebiri, ace
leași dramatice imagini — 
este rezultatul cumulativ al 
mai multor ani de secetă,

de pe urma căreia a sufe
rit, in primul rind, șepte- 
lul. principala sursă de ali
mentație pentru populațiile 
din această regiune" — 
scrie ..Libre Belgique".

Cea mai afectată este 
Mauritania, țară in care 
principala sursă de exis
tență pentru milioane de 
nomazi este creșterea vite
lor. Din 1968 pină la sfâr
șitul anului trecut au murit 
nouă din zece animale. In 
singura regiune cultivată a 
țării, ce se .întinde de-a 
lungul fluviului Senegal, a- 
cest Nil mauritan pe jumă
tate secat. 1972 a fost un an 
fără recoltă. Rezervele ali
mentare s-au epuizat, foa
mea iși arată colții. Dar nu 
numai foamea, ci și setea. 
Rezervoarele de pe cursul 
superior al fluviului, unde 
se stochează apa in vede
rea acoperirii nevoilor din 
perioada lipsită de ploi, nu 
vor mai fi suficiente pen
tru populație, care și-a în
groșat rindurile, ca urmare 
a exodului celor din cim- 
pie. Spre sud, in Senegal, 
situația nu este cu mult 
mai bună. In unele regiuni, 
aceeași scădere catastrofală 
a șeptelului ; plantațiile cu 
orez s-au uscat, recolta de 
arahide — principalul pro
dus de export — s-a redus 
la o treime in ultimii trei 
ani. Spre est, in Niger, 45 
la sută din șeptel a pierit. 
In Mali este nevoie urgen
tă de un sfert de milion 
tone de cereale pentru sal
varea populației înfome
tate.

afectată 
tară in

Spectrul foamei nu s-a a- 
rătat brusc in acest an. 
încă din 1968 a început să 
se instaleze seceta. Dar 
cauzele ei sint mult mai 
îndepărtate . Un expert, 
geograful Jean Suret-Ca- 
nale, a explicat în felul ur
mător aceste cauze : „De 
șase decenii, procesul lent 
de transformare a Africii 
tropicale intr-un deșert s-a 
accentuat. Expansiunea cul
turilor, prin procedeul ru
dimentar de pirjolire a jun
glei. a degradat in mod 
progresiv vegetația, a dis
trus echilibrul natural. în 
aceste condiții, seceta 
tuală va avea in mod ine
vitabil consecințe mult mai 
grave decit calamitatea si
milară din 1913". Specialis
tul amintit merge pină 
la capăt în dezvăluirea 
cauzelor reale, și anu
me, politica destructivă 
promovată de colonialism și 
neocolonialism pe conti
nentul negru — de menți
nere a structurilor agrare 
arhaice, de substituire a 
culturilor alimentare cu 
culturi în scopuri speculati
ve (bumbac, cafea, bana
ne). care a distrus echili
brul economiei, dezintere
sul față de modernizarea a- 
griculturii, față de promo
varea lucrărilor de hidro
ameliorații și irigații. A- 
cești factori sint, in ultimă 
instanță, principalii vino- 
vați de dezastrul care ame
nință viața a milioane de 
oameni.

Potrivit aprecierilor
F.A.O. (Organizația Națiu-
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TIMBRU... MUZICAL

Pe pămîntul ars de secetă, presărat cu cadavrele 
vitelor, un bou zebu în căutarea zadarnică a unui 

iarbă

Regatul Bhutan i-a obișnuit pe colecționari 
cu tot felul de curiozități filatelice. Pină a- 
cum a scos o serie tipărită pe folie de oțel

In cadrul acțiunilor de combatere a 
poluării Tamisei. savanții britanici au 
pus la punct instalații (asemenea celei 
din fotografie) care alimentează și re
împrospătează apele fluviului cu oxi

genul necesar
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COLECȚIONAR DIN 1910!
Un anume Gennore Angioletti 

din Florența colecționează din 1910 
cărți poștale, al căror număr se ri
dică acum la 1 500 000 de bucăți. In 
afara cărților poștale obișnuite, 
din țări de pe toate continentele, el 
posedă și exemplare rare, contec- 
ționate din plută, metal sau țesă
turi. Angioletti, ajuns la virsta de 
70 de ani, a declarat că speră să-și 
mărească colecția la 2 000 000 
exemplare.

satelit artificial al pămîntului, con
ceput și construit in intregime in 
India. Totodată, oamenii de știință 
indieni iși continuă lucrările in ve
derea realizării unei rachete purtă
toare proprii, cu ajutorul căreia să 
fie lansat, pină in 1980, un satelit 
in greutate de 800 kg.

TUNEL SUBMARIN 
DANEMARCA - SUEDIA

ANTARCTICA 
NECUNOSCUTĂ

RACHETE METEOROLOGICE 
INDIENE

In India se lansează săptămânal 
(in medie) o rachetă, avînd ca scop 
cercetări științifice. Lansările de 
pină acum au făcut dovada bunei 
lor funcționări și au creat premi
sele unui proiect, prevăzut pentru 
1974. do lansare, cu ajutorul unei 
rachete purtătoare sovietice, a unui

Danemarca și Suedia au căzut de 
acord să construiască, pe porțiunea 
cea mai îngustă din Oresund, in
tre Hâlsingborg și Helsingor, un 
tunel de cale ferată. Se prevede 
ca tunelul, care va avea o lun
gime de 5 km, să fie construit 
intre anii 1978 și 1985. Tot pină 
în 1985 Suedia intenționează să 
mai construiască un pod rutier in
tre Malmd și insula Saltholm din 
Oresund, iar de acolo un tunel 
pină la Copenhaga. Urmează ca 
proiectele să mai obțină aprobarea 
parlamentelor celor două țări.

Sosind la Leningrad, după 
cheierea misiunii pe cel mai sudic 
continent, membrii celei de-a 18-a 
expediții sovietice în Antarctica au 
declarat că au descoperit, aici mi
nereu de fier de o calitate excep
țională. Zăeămintul se întinde pe 
o distanță de citeva zeci de kilo
metri și este acoporit de un strat 
de gheață gros de 30 metri. Prof. 
Mihail Ravici, unul dintre specia
liștii sovietici in domeniul geologiei 
Antarcticii, a declarat că această 
descoperire confirmă datele pri
vind uriașele bogății minerale pe 
care le ascunde, sub calota de 
gheață, cel de-al șaselea continent. 
El a amintit că in Antarctica au 
mai fost descoperite și alte mari 
zăcăminte de minereuri metalifere, 
cărbune etc.

nilor Unite pentru alimen
tație ș> agricultură), pentru 
a salva această populație 
sint necesare peste 500 000 
tone de cereale, ca și înfăp
tuirea unui program de ur
gență in vederea salvării 
șeptelului rămas. Această 
organizație va elabora o 
strategie pe termen lung 
pentru a se putea preveni 
sau reduce efectele cala
mităților ce afectează pe
riodic agricultura regiunii

Pe de altă parte, în luna 
martie. Volta Superioară, 
Mali, Mauritania. Niger și 
Senegal au constituit un 
comitet permanent inter
statal însărcinat cu coor
donarea ansamblului acțiu-

nilor care vor 'fi duse îm
potriva secetei ; ele și-au 
propus acțiuni comune in 
vederea valorificării fluviu
lui Senegal, a protejării 
păminturilor productive îm
potriva deșertului, a dez
voltării potențialului hidro
logic, extinderii culturilor 
furajere și altele. Dar, din 
păcate, aceste țări nu sint 
înzestrate pentru a face 
față unui asemenea dezas
tru, Mali și Niger aflin- 
du-se, de altfel, alături de 
Ciad și Volta Superioară, pe 
lista „celor mai puțin dez
voltate dintre țările 
curs de dezvoltare.

ALPÎHIȘTII LA ORA 
AMINTIRILOR

și o altă serie cu flori... 
mirositoare. Ultima ex
travaganță se pare câ le 
întrece pe celelalte : este 
vorba de un timbru mu
zical și vorbitor, care nu 
este altceva decit un mini
disc din material plastic, 
cu un diametru de 65 mm. 
Se pot asculta imnul țării, 
folclor și date informa
tive despre țară, in limba 
bhutan. In fotografie : 
mini-discul pentru filate-

O neobișnuită „zi a amintirilor" 
a avut loc în stațiunea indiană 
Darjeeling, situată la o altitudine 
de 2 000 metri, pe abruptele pante 
himalayene. Cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a primei cuceriri a 
Evcrestului, și-au dat aici întâlnire 
cei mai de seamă alpiniști din 
lume, pentru a celebra victoriile 
omului in lupta cu muntele tru
faș. Au fost prezenți Edmund 
Hillary și șerpașul Tenzing Nor- 
kay, primii „imblinzitori" ai Eve- 
restului. lordul Hunt, conducătorul 
expediției din care au făcut parte 
primii doi, șerpașul Nawang Gom- 
bu, cel de-al treilea care a cucerit 
cei 8 848 de metri ai gigantului în
zăpezit, și multe alte figuri de 
prestigiu ale alpinismului mondial.



SCINTEIA — simbătă 19 mai 1973
PAGINA 7

Infîlnire la C. C. al P. C. R.
Vineri dună-amiază, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar a] C.C. al P.C.R.. 
a nrimit ne Ignat Goloh. șeful Sec
ției pentru relații International a 
Prezidiului U.C.I., care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. face o vizită de prie
tenie in tara noastră.

La convorbirea care s-a desffișu- 
rat cu acest orilcl. într-o atmosferă 
caldă, tovărășească. a parlieiiuat Du
mitru Turcus. ndiunct de șef dc sec
ție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Ministrul afacerilor economice externe 
al Danemarcei a sosit in Capitală

La invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior, a ineri la amiază a so- 
sit in Capitală dl. Ivar Norganrd. 
ministrul afacerilor economice ex
terne al Danemarcei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost intimpinat de Nico
la e M. Nicolae, ministru secretar de 
'■ at la Ministerul Comerțului Exte
rior. Constantin Stanriu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior, alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Torbon Busck- 
Nielscn. ambasadorul Danemarcei la 
București, membri ai ambasadei.

în timpul vizitei vor avea loc con
vorbiri privind dezvoltarea, in con

tinuare. a relațiilor comerciale și a 
cooperării economice dintre Româ
nia și Danemarca.

★
Cu ocazia vizitei in țara noastră, 

ministrul afacerilor economice ex
terne al Danemarcei, Ivar Norgaard, 
a fost primit, la 18 mai, de ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. George Maco- 
VC9CU.

La întrevedere au participat 
Gheorghe Ploieșteanu. ambasadorul 
României la Copenhaga, precum și 
Torben Busck-Niclsen, ambasadorul 
Danemarcei la București.

(Agerpres)

Manifestări consacrate 
anului revoluționar 1848
în întreaga tară, in aceste zile 

continuă să aibă loc numeroase 
manifestări consacrate aniversării a 
125 de ani de la Revoluția din 1848.

La Pitești, la Casa de cultură a 
sindicatelor, a avut loc o adunare 
festivă la care au oarticioat un 
mare număr de oameni ai muncii 
din întreprinderile si instituțiile 
arresene. țărani cooperatori, inte
lectuali. elevi și studenti.

La adunare a luat cuvintul to
varășul Ion Dincă. prim-secretara.l 
Comitetului județean Argeș al 
P.C.R.. care a evocat importanța 
evenimentului.

Intr-o atmosferă de însuflețit 
entuziasm, oarticipanții la adunare 
au adresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care îsi exprimă cele 
mai alese sentimente de recunoș
tință pentru cei cc s-au jertfit pen
tru patrie si popor, angajindu-se. 
totodată, să cinstească memoria ce
lor mai devotați fii ai tării, mâli- 
tind cu și mai multă dăruire pa
triotică pentru Înfăptuirea idealu
rilor comuniste de pace si prospe
ritate. de înălțare a României so
cialiste pe cele mai înalte culmi 
ale progresului si civilizației.

★
BISTRIȚA (corespondentul „Scân

teii", Ion Anghel). în ziua de 13 
mai a.c., la casa de cultură a sin
dicatelor din orașul Bistrița a avut 
loc un simpozion consacrat aniver
sării a 125 de ani de la Revoluția din 
1848. în deschiderea lucrărilor sim
pozionului. tovarășul Adalbert Cri- 
șan, membriț al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Bistrița-Năsăud, a 
prezentat comunicarea intitulată 
..P.C.R. — continuator al celor mai 
înalte tradiții democratice și revo
luționare ale poporului român". In 
continuare au mai fost prezentate 
alt? 7 comunicări și referate. In 
aceeași zi. tot in orașul Bistrița, 
la consiliul județean al sindicatelor, 
a fost inaugurată o expoziție con
sacrată aniversării aceluiași eveni
ment.

★
Cu prilejul împlinirii a 125 de 

ani de la marea adunare populară 
de pe Cimpia Libertății. Muzeul de 
istorie din Blaj a organizat o ex
poziție permanentă, care ilustrea
ză. prin cele aproape 1 000 de ex
ponate — documente oficiale, fo
tografii fotocopii etc. — rolul a- 
cestui oraș ca centru cultural și 
spiritual românesc, tradițiile sale 
revoluționare.

★
Figura lui Avram Iancu. condu

cător al Revoluției de la 1348 din 
Transilvania, a intrat in legendă 
încă in timpul vieții sale. Rapsozii 
populari i-au închinat nenumăra
te balade si cintece. numele său 
fiind păstrat cu venerație in tra

dițiile poporului. Recent, specia
liști ai Institutului de etnografie si 
folclor, filiala Clui. au descoperit 
20 de creații populare necunoscu
te pină acum, care glorifică fan
tele marelui revoluționar pașoptist. 
Intre acestea sint citeva balade de 
o deosebită frumusețe. Interesant 
este faptul că ele au fost des
coperite in diferite părți ale 
țării, circulind pe o arie largă, 
cuprinsă intre meleagurile bi- 
horene și Orșova. Legendarul „Ge
neral al românilor". cum i-au 
spus contemporanii, se bucura de 
aceeași admirație printre ardele
nii săi ca și in Țara Românească 
și Moldova.

★
BRĂILA (corespondentul „Scin- 

teii", N. Grigore Mărășanu). In 
sala Muzeului Brăilei a fost des
chisă expoziția : „Anul revoluțio
nar 1848 in istoria Țărilor române". 
Sint expuse un număr de documen
te originale, fotocopii, fotografii, ar
ticole din presa timpului. Reți
nem, printre altele, un document 
care atestă alegerea țăranului Du- 
mitrache Lipan, din satul Viziru de 
Sus, ca reprezentant al clăcașilor 
brăileni in Comisia proprietății din 
Capitala țării. Alte documente păs
trează in original semnăturile revo
luționarilor Nicolae Bâlcescu, Ion 
Heliade Rădulescu, Gheorghe Ma- 
gheru și Cezar Boliac.

★
Aceluiași eveniment i-au fost 

consacrate două expoziții documen
tare qu tema „Revoluția de la 
1848 in Țara Românească", deschi
se la Slatina și Corabia, care infă- 
țișeazâ principalele etape ale des
fășurării revoluției burghezo-de- 
mocratice din Muntenia și Oltenia.

Hr
La Miercurea Ciuc, Odorheiu- 

Secuiesc, Toplița, Gheorgheni, 
Cristuru-Sccuiesc, la căminele cul
turale din Corund. Bilbor. Remetea. 
Sindominic, Tulgheș și in alte lo
calități din județul Harghita au 
avut loc numeroase manifestări, 
simpozioane, evocări, seri literare, 
consacrate împlinirii a 125 de ani 
de la revoluția burghezo-democra- 
tică in Țările române, la care au 
participat mii de oameni ai muncii 
— români și maghiari — din aceste 
localități.

★
CLUJ (corespondentul „Scînteii", 

Alcx. Mureșan). In comuna Jucu, 
județul Cluj, locul de baștină al 
lui George Bariț, una din cele 
mai luminoase personalități pașop
tiste din Transilvania, au avut loc 
o seamă de manifestări consacrate 
aniversării a 125 de ani de la Revo
luția de la 1848 și împlinirii a 161 
de ani de la nașterea marelui căr
turar și patriot român. Cadrele di
dactice de la patru școli din comu
nă au organizat o sesiune de co
municări

Sosirea in Capitală a trimisului special 
al premierului Republicii Populare Bangladesh

» Vineri seara a sosit în Capitală 
Mohiuddin Ahmad, trimisul special 
al premierului Republicii Populare 
Bangladesh, Mujibur Rahman.

La sosire, pe aeroportul Otopenl,

oaspetele a fost salutat de Nicolae 
Ghenca, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe. (Agerpres)

Lucrările Consiliului 
invătămintului superior

Vineri s-au desfășurat lucrările 
Consiliului invățămintului superior, 
la care au participat tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri, ministru al 
educației si invățămintului. și mem
brii consiliului, rectorii instituțiilor 
de invățămint superior, cadre didac
tice, reprezentanți ai Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști, ai cen
trelor universitare de partid, minis
terelor și organelor centrale. Au fost 
dezbătute propunerile Ministerului 
Educației și Invățămintului privind 
continua perfecționare a invățămin
tului superior, in lumina directive
lor Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. din 1968 și a Planului de mă

suri privind îmbunătățirea structurii 
și conținutului invățămintului supe
rior, aprobat de Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
din septembrie 1971, care au stabilit 
orientările de bază pentru moderni
zarea școlii superioare și creșterea 
rolului ci în viața societății noastre.

In cuvintul lor, participanții au a- 
nallzat pe larg sarcinile de perspec
tivă ale invățămintului superior și au 
făcut propuneri cu privire la diversi
ficarea modalităților de participare 
a studenților Ia procesul instructiv- 
educativ, pentru integrarea lor mai 
rapidă in producție, după încheierea 
studiilor.

SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

„Crearea statului modern român“
Cu prilejul comemorării a 100 de 

ani de la moartea domnitorului A- 
lexandru Ioan Cuza, vineri după- 
amiază a avut loc o sesiune de co
municări științifice cu tema „Crea
rea statului modern român", organi
zată de Academia Republicii Socia
liste România. Academia de științe 
sociale și politice și facultățile dc 
istorie ale universităților din Bucu
rești, Iași și Cluj.

In cuvintul de deschidere, prof, 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, a reliefat figura dc 
mare patriot a domnitorului, contri
buția sa la înfăptuirea actului Unirii 
Principatelor — moment de o deose
bită importanță istorică pentru crea
rea statului modern român.

în comunicările prezentate, acad. 
Șerban Țițeica, vicepreședinte al A-

cademiei Republicii Socialiste Româ
nia. prof. univ. Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga, vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale și politice, prof, 
univ. Vasile Maciu, conf. univ. Șt. 
Imreh, de la Facultatea de istorie și 
filozofie din Clui, conf. Camil Mu
reșan, decanul Facultății de istoric 
și filozofie din Cluj, Leonid Boicu, 
cercetător la Institutul de istorie și 
arheologie „A.D. Xenopol" din Iași, 
Georgeta Penelea, cercetător la Insti
tutul de istorie „Nicolae Iorga" din 
București, au evocat viața și acti
vitatea multilaterală a lui Alexan
dru Ioan Cuza.

Simpozioane consacrate persona
lității lui Cuza au avut loc la Dro- 
beta Turnu-Severin, Suceava și 
Cimpulung-Moldovenesc

(Agerpres)

Zilele muicii din R. D. Germană
Cu prilejul Zilelor muzicii din 

R. D. Germană, organizate in țara 
noastră între 18 și 28 mai. vineri 
dimineața a avut loc in Capitală o 
conferință de presă.

Acest eveniment, a arătat Ion Brad, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, este me'- 
nit să contribuie la intensificarea re
lațiilor culturale dintre cele două 
țări. Totodată, a spus vorbitorul, 
turneele reciproce întreprinse cu 
succes de artiști și formații muzi
cale. vizitele de muzicieni, concer
tele prezentate fac tot mai cunos
cute realizările înregistrate pe tărâ
mul creației și interpretării. îmbo
gățesc orizontul cultural al celor 
două popoare.

Prezentind programul Zilelor mu
zicii din H. D. Germană. Nicolae Că- 
linoiu. director adjunct al Direcției 
instituțiilor de spectacole artistice și 
artelor plastice, a amintit că filar- 
monicile din București. Timișoara, 
Iași și Tg. Mureș vor susține con
certe integrale de muzică germană 
clasică și contemporană, avind la 
pupitru și ca soliști oaspeți dinlL D. 
Germană. In același timp, in pro
gramele de concerte ale altor o-pt 
filarmonici vor fi cuprinse lucrări 
ale compozitorilor contemporani din 
țara prietenă. La Opera română din 
București sint anunțate două spec
tacole cu ..Lohengrin" de Wagner 
și „Don Juan" de Mozart, cu con
cursul unor reprezentanți ai artei 
interpretative din R. D. Germană.

Vorbitorul a subliniat câ in toam
na acestui an vor fi organizate in 
R. D. Germană Zilele muzicii ro
mânești. După ce a salutat, in nu
mele Uniunii compozitorilor, aceas
tă manifestare muzicală de presti
giu. Zeno Vancea. vicepreședinte al 
uniunii, și-a exprimat convingerea

că Zilele muzicii din R. D. Germa
nă vor contribui la lărgirea colabo
rării intre muzicieni.

A luat apoi cuvintul Siegfried 
Wagner, adjunct al ministrului cul
turii din R. D. Germană, aliat in 
tara noastră in fruntea unei dele
gații ,4p muzicieni. Apreciind colaps 
rarea în continuu ppogtes' ulntr'e 
muzicienii din cele două țări, oaspe
tele a relevat succesele pe care unele 
colective artistice, cum sint teatrele 
„Bulandra" și „C. Tănase", orches
tra de cameră din Cluj, ansamblul 
„Miorița", și o serie de soliști ro
mâni le-au repurtat in R. D. Ger
mană. remarcind in același timp ca 
Filarmonica din Dresda. teatre de 
păpuși, ca si interpreti din R. D. 
Germană au fost primiți cu același 
interes de publicul românesc.

★
în deschiderea Zilelor muzicii din 

R.D. Germană, orchestra simfonică 
a Filarmonicii „George Enescu" a 
prezentat vineri seara, la Ateneul 
Român, un concert dirijat de Sieg
fried Kurz din Dresda. Solistul serii 
a fost violonistul Gustav Schmahl 
din Dresda.

în asistența la concert se aflau 
Ion Brad, loan Jinga, vicepreședinți 
aj Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai Uniunii compozitorilor, 
numeroși muzicieni și alți oameni de 
cultură.

Erau prezenți membrii delegației 
conduse de Siegfried Wagner, ad
junct al ministrului culturii din R.D. 
Germană, care ne vizitează țara cu 
acest prilej, precum și Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

(Agerpres)

TENIS — „Cupa Davis“

In prima zi: 
ROMÂNIA -

Teri, în localitatea olandeză 
Scheveningen, a început meciul 
România—Olanda din ..Cupa Davis", 
zona europeană — grupa A. Con
form tragerii la sorți, prima partidă 
a fost aceea dintre cunoscutul tenis- 
man olandez Tom Okker și tinărul 
nostru reprezentant Toma OvicL 
Jocul a debutat printr-o surpriză. 
Toma Ovici ciștigind setul întâi cu 
7—5 ! Acest set, de altfel cel mai in
teresant din întreaga zi de întrecere, 
a fost pe punctul de a se încheia ia 
scor pentru tenismanul român, Ovici 
conducind la un moment dat cu
5— 1 ; Okker a revenit insă puternic, 
egalind cu 5—5 la ghemuri, totuși, 
reprezentantul nostru și-a ciștigat 
apoi serviciul și a reușit să învingă 
mai departe chiar pe serviciul re
numitului său adversar. Finalul a- 
ccstui ultim ghem a fost dc-a drep
tul palpitant, românul invingind 
după cel de-al patrulea setbal !

însă, in continuare, clasa și expe
riența lui Okker și-au spus cuvintul, 
asul olandez ciștigind fără greutate 
următoarele trei seturi cu 6—2, 6—1,
6— 1. Despre proaspătul nostru re
prezentant in formația pentru „Cupa 
Davis" putem spune că el a arătat 
lucruri bune, in setul prim firește, 
dar a făcut și multe greșeli la pre
luarea serviciilor ca și la fileu, unde 
a ratat in citeva poziții foarte fa
vorabile. Probabil, odată cu dobindi- 
rea experienței internaționale — să 
nu uităm că la primul lui mare 
meci. Ovici a intilnit pe unul dintre 
cei mai redutabili jucători europeni

OLANDA 7-7
— tinărul nostru tenisman își va 
spori forța de joc.

în partida a doua, aceea prin care 
formația română a egalat scorul 
general, ne-a făcut plăcere să re
vedem pe Iile Năstase desfășurin- 
du-și aproape toate mijloacele sale 
tehnice atit de spectaculoase și atit 
de eficiente Năstase a învins fără 
eforturi speciale pe campionul O- 
landei, Hordijk, cu 6—3, 6—3, 6—2.

Astăzi, de la ora 15, se va juca 
partida de dublu. Meciul va fi trans
mis in direct de către televiziunea 
română.

★
Vineri au început meciurile din 

„sferturile" zonei europene (grupele 
A și B) din cadrul competiției de 
tenis pentru „Cupa Davis". Rezulta
tele înregistrate in prima Zi de .con
curs: Zagreb: Iugoslavia—Noua Zc- 
clandă 0—1. Parun l-a învins cu 1—6, 
6—3, 6—2, 6—2, pe Jovanovici. Fra- 
nulcvici și Fairlic se află la egali
tate de seturi: 6—2, 7—9, partida lor 
fiind întreruptă din cauza întuneri
cului. Reggio Emilia: Italia—Bulga
ria 2—0. Bertolucci—Pampoulov 8—6, 
6—1, 6—4; Panatta—Ghenov 8—1, 
6—2, 6—3 ; MQnchen : R. F. Germa
nia—Anglia 2—0 (mare surpriză) 
Fassbender—Cox 6—3, 6—4, 1—6,9—7; 
Meiler—Taylor 6—3. 6—4, 6—4 ; Oslo: 
Norvegia—Franța 0—1. Proisy—Heg- 
na 6—1. 6—1, 6—2; Baastad: Suedia— 
Spania 0—1. Orantes—Borg 6—1. 6—2. 
6—1; Budapesta: Ungaria—U.R.S.S. 
0—1: Cairo: Republica Arabă Egipt
— Cehoslovacia 0—L

Cronica zilei
Li 18 mai a.c., George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Regatului Maroc 
in Republica Socialistă România, 
Maati Jorlo, in legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

★

în cursul unei conferințe dc presă 
organizate vineri in Capitală, Rafiei 
M. Șahs. director executiv al Fon
dului NaHuniBr Unite pentru acțiu
nile in domeniul populației, a ară
tat că aprobarea, în unanimitate, de 
citrc Consiliul Economic și Social 
al O.N.U., (ECOSOC) a invita
ției guvernului român privind ține
rea Congresului Mondial al Popu
lației la București — in august 1974 
— constituie un semn de prețuire 
pentru realizările obținute dc Româ
nia in acest domeniu.

Congresul va lua in discuție 
relația dintre politica demogra
fică și ansamblul de acțiuni ne
cesare pentru promovarea bună
stării și dezvoltării. In cadrul lucră
rilor congresului, a precizat dl. Sa
las, s-a propus și organizarea a 
patru simpozioane științifice pe di
verse teme privind populația.

Consider că alegerea României 
pentru a găzdui acest congres este 
foarte bună. Sint sigur că la el va 
participa un foarte mare număr de 
țări. Deși de scurtă durată, vizita 
mea in România mi-a oferit prilejul 
să constat importanța care se acor
dă in România asigurării unui nivel 
ridicat de trai material și cultural 
populației.

★
Vineri la amiază a sosit în Capi

tală o delegație a Uniunii Coopera
tivelor Agricole ..Raiffeisen" din 
Austria, condusă de Karl Hofstetter, 
vicepreședinte al uniunii, deputat, 
președinte al Comisiei vamale a par
lamentului, care, la invitația Uni
unii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, va face o vi
zită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de Aldea Militaru, mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, de alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

20, 21 și 22 mai. în țară : vremea 
continuă sa se încălzească in toate 
regiunile țării. Cerul variabil. Izolat, 
vor cădea ploi de scurtă durată, mai 
ales după-amiaza. Vint potrivii. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 4 și 14 grade, izolat mai 
coborite. iar maximele între 18 și 28 
grade. Pe alocuri se va semnala 
ceață. In București : vremea va con
tinua să se încălzească. Cerpl va
riabil. Vint slab. Temperatura in 
creștere.

POLONIA REALITĂȚI ȘI PROIECTE
EA DIMENSIUNILE VIITORULUI
Prezent șl viitor In 

economia Poloniei pri
etene. Impresiile cu
lese din perspectiva 
acestor dimensiuni 
cronologice persistă a- 
dinc întipărite in me
morie. Pretutindeni, la 
Varșovia sau Cracovia, 
Lodz sau Wroclaw, 
Torun sau Sczeczin, In 
fiecare din orașele prin 
care am trecut, fra
pează această nouă 
geografie a prezentu
lui ; iar din discuțiile 
purtate in întreprin
deri și pe șantiere, in 
Institute și la organe 
centrale de sinteză 
descifrezi, do fiecare 
dată, preocuparea in
terlocutorilor pentru 
etalarea, concomitent 
cu cele mai frumoase 
realizări, a celor mai 
îndrăznețe proiecte. 
Este o psihologie co
lectivă a unui popor 
hotârit să muncească, 
să facă tot ce-i stă in 
putere pentru constru
irea victorioasă a so
cialismului. pentru o 
tot mai înaltă prospe
ritate.

Poposim la Wroclaw, 
capitala istorică și cel 
mai mare oraș din Si- 
lezia Inferioară (cu o 
jumătate de milion de 
locuitori). Este unul 
dintre cele mai vechi 
și mai bogate în mo
numente dintre orașele 
Poloniei. în piața 
vecne. admiri primăria 
ridicată în secolele 
XIII—XV — unul din
tre cele mai valoroase 
monumente ale arhi
tecturii gotice din Eu
ropa. Rînd pe rind, vi
zitatorului i se etalea
ză, in toată splendoa
rea arhitectonică, uni
versitatea — o minu
nată clădire în stil ba
roc din secolul al 
XlII-lea, apoi zeci de 
biserici ( — prețioase 
piese ale unei expozi
ții de arhitectură 
veche. La un moment 
dat, cuvintele ghidului 
Iți pun. parcă, un nod 
în gît : „Acest oraș a 
fost distrus în propor
ție de 70 la sută în 
timpul ultimului răz
boi mondial".

Acum Wroclaw-ul a 
renăscut din propria 
cenușă, ca și Varșovia, 
Gdansk sau alte orașe 
poloneze. Piatră cu

piatră s-au refăcut 
toate monumentele is
torice. Dar treptat, o- 
pera de refacere a 
fost total dominată de 
cea dc construcție pro- 
priu-zisă. O construc
ție a prezentului, la 
nivelul exigențelor 
prezentului, a capaci
tății de muncă și pri
ceperii oamenilor a- 
ccstor timpuri. Mă voi 
opri, din multitudinea 
de argumente ale pre
zentului viu, asupra 
unuia cu o profundă 
semnificație : unitatea 
industriei electronice 
din Wroclaw — 
„ELWRO".

29 dc ani are colec
tivul acestei întreprin
deri care realizează o 
producție ultramoder
nă : calculatoare elec
tronice. Hărnicia și 
măiestria profesională 
ale acestui tinăr și am
bițios colectiv au sem
nat, in cele din urmă, 
numele calculatoarelor 
din seria „Odra". bine 
cunoscute si aprecia
te. Iată si o scurtă 
fișă tehnică a unuia 
din ultimele tipuri de 
calculatoare realizate 
aici — „Odra 1304". 
„Memoria" — formată 
din peste 800 000 piese 
miniaturale de ferită 
— și „capacitatea" de 
muncă ale acestei mi- 
crouzine not asigura, 
intre altele, dirijarea 
producției unor între
prinderi, stabilirea ne
voilor de materiale, 
controlarea costurilor 
și achizițiilor, ele pot 
să prevadă intensitatea 
circulației stradale, să 
proiecteze drumuri și 
autostrăzi, să calculeze 
debitele și presiunea 
rețelelor de apă și gaz 
etc.

Durabile semnături 
ale prezentului întâl
nești pretutindeni, in 
fiecare oraș, mare sau 
mic, al Poloniei popu
lare. Fie câ este vorba 
de zeci și sute de noi 
întreprinderi industria
le sau de întinse car
tiere de locuințe — nu
mai în acest cincinal 
în întreaga țară se 
construiesc peste un 
milion și jumătate de 
apartamente — fie de 
televiziunea în culori 
sau de o originală cen
trală electrică de 150

MW, dLn voievodatul 
Kozalin, fie de cel mai 
inalt turn de radiodi
fuziune din lume — de 
640 metri — sau de 
impozanta sală a spor
turilor din Katowice 
(12 000 de locuri). Este 
un prezent dens al 
muncii rodnice și al 
entuziasmului, o ga
ranție a saltului in 
viitor.

Despre acest viitor 
discută in prezent oa
menii muncii polonezi, 
cu grija firească a gos
podarului care vrea ca 
sămința viitoarei re
colte să rodească mai 
bine, în plină atenție 
se află preocuparea 
forurilor de resort 
pentru jalonarea pla
nului de dezvoltare in 
perspectivă — pină In 
1990. în acest sens, in 
domenjul investițiilor 
se conturează punctul 
de vedere care vizea
ză realizarea comple
xă a unui grup de o- 
biective pentru a fa
voriza utilizarea in co
mun a unor construc
ții și capacități conexe 
— centrale electrice, 
de abur, căi de acces, 
grupuri de așezăminte 
sociale ș.a. In acest 
domeniu, viitorul va 
marca realizarea unor 

. macroorganisme spa
țiale. bazate pe un pro
gram economic pregă
tit și perfecționat din 
timp. Unele din aceste 
macroorganisme se și 
conturează in prezent, 
în perimetrul acelo
rași preocupări, viito
rul va însemna con
struirea a mii de 
km de autostrăzi 
și magistrale pen
tru a răspunde „ex
ploziei de motori
zare" — numărul auto
turismelor urmind a 
crește de 14—15 ori 
pină in 1990.

A scrie despre pre
zent și viitor în econo
mia și in viața socială 
polona înseamnă a 
scrie despre oameni, 
despre proiecte și cer
titudini, despre muncă 
neîntreruptă, despre e- 
lan și pricepere. Aces
tea sînt, de fapt, cele 
mai puternice impresii 
cu care pleci din Po
lonia socialistă.

S. VIOREL

TELEGRAME EXTERNE

ATLETISM ÎN CAPITALĂ 
PE STADIONUL REPUBLICII : 

„CONCURSUL 
DE PRIMĂVARĂ"

Astăzi și miine pe stadionul Re
publicii din Capitală se vor desfă
șura întrecerile „Concursului de pri
măvară", competiție care va reuni la 
start pe cei mai buni atleți ai țării. 
De remarcat că in cadrul acestui 
concurs se vor desfășura, pentru 
prima oară intr-o ompetitie de am
ploare. probele feminine de 400 m 
garduri și 3 000 m plat, probe re
cent oficializate de forul atletic in
ternațional și care vor figura in pro
gramul viitoarelor olimpiade.

Astăzi, primele probe se vor dis
puta cu începere de la ora 15,30. iar 
duminică concursul continuă de la ora 
10 dimineața.

LA STADIONUL 
TINERETULUI : CROSUL 

PENTRU „CUPA 
INFORMAȚIEI 

‘ B'JCUREȘTIULUi"
Duminică dimineață, pe aleile din 

împrejurimile stadionului Tineretu
lui din Capitală se va desfășura o 
nouă competiție sportivă de masă : 
„Cupa ziarului Informația Bucu- 
rcstiului" la cros.

întrecerile sint deschise următoa
relor categorii de virstâ : categ. 15— 
16 ani : băieți — 1 500 m. fete — 
800 m ; categ. 17—19 ani : băieți — 
2 000 m. fete — 1 000 m ; categ. 20— 
27 ani : băieți — 3 000 m. fete — 
1 000 m.

De asemenea, se va desfășura și 
o probă pe distanta de 1 500 m re
zervată concurcnților de peste 27 
ani.

PROTOCOL ROMÂNO-SOVIETIC 
ÎN DOMENIUL 

INDUSTRIEI CHIMICE
MOSCOVA 13 (Corespondență de 

la N. Crețu). — La 18 mai, la Mos
cova a fost semnat protocolul de 
cooperare, specializare și schimburi 
de produse, intre Ministerul Indus
triei Chimice al Republicii Socialiste 
România și Ministerul Industriei 
Chimice al Uniunii Sovietice, pe 
perioada 1976—1989.

Din partea țârii noastre, documen
tul a fost semnat de Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei chimice, iar 
din partea sovietică — dc Leonid 
Kostandov, ministrul industriei chi
mice al U.R.S.S.

In aceeași zi, tovarășul Mihail Flo- 
rescu a plecat spre patrie.

Ape! adresat de H. Gampora 
forțelor armate argentine

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
Președintele ales al Argentinei, H. 
Campora — care urmează să fie 
instalat oficial la 25 mai — a decla
rat, in cadrul unui discurs, că, o 
dată cu funcția supremă in stat, își 
va asuma și comanda forțelor arma
te, ceea ce va permite șefului sta
tului. conform prcrogativi lor consti
tuționale, să numească ofițerii supe
riori din conducerea armatei. Cu 
același prilej el a chemat forțele 
armate să participe la „procesul de 
reconstrucție națională, in conformi
tate cu normele Constituției și cu 
tradițiile progresiste ale țării".

PREZENȚE INTERNAȚIONALE
RCiMĂNEȘTI

R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 18 — (Cores
pondență de la A. Pop). Vineri 
s-a deschis la Budapesta Tlrgul 
internațional, manifestare la 
care participă 1 750 de firme din 
33 de țări. Țara noastră este 
prezentă cu un mare pavilion, 
in care sînt expuse cele mai noi 
realizări ale industriei române.

La festivitatea de deschidere 
a participat Jeno Fock, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare.

Pavilionul țării noastre a fost 
vizitat de Jeno Foclc și de alte 
persoane oficiale ungare. Oaspe
ții au fost intimpinați de loan 
Cotoț. ambasadorul României la 
Budapesta.

ir
Ansamblul ..Doinau al armatei 

române a făcut un turneu in 
R.P. Ungară, 
spectacole la 
diferite alte 
garia.

Ansamblul 
alcătuite din ______
și coregrafice, cintece 
tice, ostășești și populare, care 
s-au bucurat de un deosebit 
succes. La spectaco}ul de gală 
ce a avut loc la Teatrul Vig- 
szinhaz, din Budapesta, au par
ticipat general colonel Lajos 
Czinege. ministrul apărării al 
R.P. Ungare, Gyorgy Csanadi, 
ministrul poștelor și telecomu
nicațiilor, Andras Gycnes, șef

prezen'.ind 10
Budapesta și in 

localități din Un-

a dat spectacole 
tablouri muzicale 

patrio-

CICLISM

Cursa
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 

„Cursa păcii" a programat vineri 
două etape. Cea de-a 8-a. desfășu
rată dimineața intre Strachbwlece și 
Radom, de-a lungul a 40 km contra- 
cronometru, a fost câștigată de lide
rul clasamentului, ciclistul polonez 
Szurkowski. Acesta a fost cronome
trat in 54’04”. El a fost urmat de 
maghiarul I. Gera — 54'35” și de 
sovieticul Gorelov — 54’49”. După- 
amiază a avut loc etapa a 9-a. cu 
plecarea in bice. Disputată intre o- 
rașele Radom și Varșovia (128 km), 
etapa a fost dominată dc rutierii 
polonezi Primul a trecut linia de

păcii
sosire Stanislav Szozda (Polonia), 
cronometrat in 2h 53’57”, care a 
întrecut la sprintul final pe olande
zul Hoggedorn și pe cehoslovacul 
Polusny.

Pină la închiderea ediției nu 
nc-au parvenit locurile ocupate de 
cioliștii români. în clasamentul ge
neral continuă să conducă polonezul 
Szurkowski, cu 27h 01’ 05”, urmat 
de Szozda (Polonia) — 27 h 03'39'' și 
de Lihaciov (U.R.S.S.) — 27 h 07'00”.

Astăzi se desfășoară etapa a 10-a, 
care va purta caravana ciolistă pe 
traseul Nieporeț — Wloclawek 
(154 km).

de secție la C.C. al P.M.S.U., 
Laszlo Orban, prim-adjunct al 
ministrului culturii, generali șl 
ofițeri ai forțelor armate ale 
R.P. Ungare, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bu
dapesta.

Au fost prezenți Toan Cotoț, 
ambasadorul României la Bu
dapesta, loan Pușcaș.' atașatul 
mRitar și aero al țării noastre, 
membri ai ambasadei române.

AUSTRIA
VIENA 18 — (Corespondență 

de la C. Vlad). In localitatea 
austriacă Wells și-a închis por
țile Tirgul turistic internațional. 
Actuala ediție jubiliară, măr
ci nd două decenii de existență 
a acestei manifestări organizate 
la fiecare doi ani, a fost inau
gurată dc cancelarul federal al 
Austriei. Bruno Kreisky. Stan
dul românesc, care a fost viAiat 
de cancelarul Krcisky și de alte 
personalități austriece, a înre
gistrat o mare afluență de 
vizitatori.

Cu prilejul tîrgului. a fost or
ganizată. pentru prima oară, o 
sărbătoare a artei populare, in 
cadrițl căreia au evoluat nu
meroase ansambluri artistice 
austriece și de peste hotare. 
Spectacolele prezentate de an
samblul de cintece și dansuri 
..Firicelul“ din Săvinești și de 
grupul folcloric din Sura Mică, 
județul Sibiu, s-au- bucurat de 
succes.

„IMACULATUL" I.T.T.
Ssnzafionale dezvăluiri ale unor antecedente istorice

Marele trust ameri
can I.T.T. („Interna
tional Telephone and 
Telegraph Corporc.- 
tion") care-și cișt '.gase 
o tristă faimă, intre 
altele, datorită ames
tecului său in trebu
rile interne ale Repu- 
b'icli Chile, este acum 
protagonistul unui nou 
scandal in plină des- 
fașurc.re.

...Din primele ore 
ale dimineții, ziua nu 
se anunța in culori 
trandafirii pentru
I.T.T. La bursa din 
New York sint oferite 
spre vinzare mari pa
chete de acțiuni ale 
firmei. In citeva ore. 
numărul acestor ac
țiuni se ridică la 
261 500, iar prețul la 
care sint oferite inre- 
gistrează o scădere 
fără precedent.

Cărui fapt se dato- 
rește această scădere 
a unor valori conside
rate in lumea bursei 
ca sigure ? Motivul il

constituie dezvăluirile 
ziaristului britanic 
Anthony Sampson in 
revista americană 
„New Yorker". Din 
articol reiese că. din 
1933 pină in 1945, 
I.T.T. nu numai că i-a 
sprijinit din punct de 
vedere financiar pe 
naziști, ci a avut și o 
participare masivă la 
industria de război 
hitleristă.

„Flirtul între I.T.T. 
și naziști scrie
Sampson — a început 
la șase luni după ce 
hitlerlștii au acaparat 
puterea". Un moment 
crucial in aceste rela
ții l-a constituit intil- 
nirea, din august 1933. 
dintre Hitler și Sos- 
thenes Behn, șeful de 
atunci al concernului. 
Ea a inaugurat — 
după cum se exprimă 
ziaristul britanic — o 
eră de „relații specia
le intre I.T.T. șl cel 
de-al treilea Reich" 
care a debutat prin a-

chiziționarea, parțială 
sau totală, de către 
trustul american a u- 
nei serii de întreprin
deri germane. Punctul 
culminant l-au consti
tuit investițiile făcute 
de I.T.T. in întreprin
derea constructoare de 
avioane Focke-Wulf, 
„ale cărei bombardie
re au împrăștiat moar
te și atitea suferințe". 
In toată această peri
oadă, se precizează in 
articol. I.T.T. a avut 
posibilitatea să-și 
transfere profiturile in 
S.U.A.

La izbucnirea războ
iului, spre deosebire 
de toate celelalte fir
me străine care au fost 
puse sub control, în
treprinderile I.T.T, din 
Reichul hitlerist au 
fost declarate firme 
germane și și-au putut 
continua, astfel, nestin
gherit, afacerile. Mai 
mult încă, in țările co
tropite vremelnic de 
fasciști, filialele locale

I.T.T.au fost ocrotite, 
iar averea concernului 
protejată.

Cind sor|ii războiu
lui s-au schimbat, 
I.T.T. s-a transformat 
brusc intr-un „con
cern patriotic". In ria
dul trupelor americane 
cere au intrat in Pa
risul eliberat se afla 
și colonelul Sosthenes 
Behn, care... a ocupat 
imediat sediul admi
nistrației I.T.T. din' 
acest oraș.

Și Anthony Sampson 
conchide : „Dacă hitle- 
riștii ar fi ciștigat răz
boiul, ceea ce din fe
ricire nu s-a intim- 
plat și nici nu se pu
tea intimpla, I.T.T. ar 
fi apărut ca o ^imacu
lată" firmă nazistă. 
Deoarece naziștii au 
pierdut războiul. I.T.T. 
se prezintă drept o 
-•imacvlată'*’ firmă a- 
merlcană".

G. D.

I.T.T.au


„Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, 
un eveniment solemn in secularele 

raporturi prietenești româno-italiene"
Declarațiile unor importante personalități ale vieții publice din Italia :

• GIUSEPPE MEDICI, ministrul afacerilor externe
• FRANCESCO DE MARTINO, secretar general al Partidului Socialist 

Italian
• UGO PECCHIOLI, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii Partidului 

Comunist Italian
• RENATO LOMBARDI, președintele Confederației generale a industriei 

italiene (Confindustria)

Vizifa lui L. I. Brejnev 
în R. F. Germania

BONN 18 (Agerpres). — La 18 mal. 
la Bonn, a sosit Leonid Brcjnov. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
membru in Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., caro face o vizită 
in Republica Federală Germania, la 
invitația cancelarului federal Willy 
Brandt.

în alocuțiunea do salut rostită la 
aeroport, cancelarul vest-german a 
evidențiat faptul că această vizită 
constituie o confirmare a faptului că 
situația in F.uropa se îmbunătățește, 
că cele două țări dopun eforturi in

vederea extinderii colaborării. în cu- 
vinlul de răspuns, oaspetele sovietic, 
evocind evoluția relațiilor bilaterale, 
a subliniat că pe fundamentul bun 
existent deja urmează să fie înălțat 
edificiul trainic al legălurilor de bu- 
năvecinătate dintre cele două țări.

în aceeași zi, a avut loc o convor
bire intre Leonid Brejnov și Willy 
Brandt. Purtătorul do cuvint al gu
vernului vest-german, Rildigor von 
Wechmar, a declarat că această pri
mă convorbire s-a referit la relații
le dintre cele două țări.

Convorbiri privind îndeplinirea 
atordidui de la Paris

........ —■ ■ -...........-v.... .. .............. :...... .. ................. ......■■■■■■■ *■......

0 preocupare majoră la scară continentală:

tfa nipnpfliSECURITATEA EUROPEI'
E3 stadiu ffi obiective S probleme actuale

DIPOLI: Atmosferă ile lucru, 
sub imperativul finalizări pregătirilor

La Roma, în aceste puține zile cite au mai rămas înaintea vi
zitei președintelui Consiliului de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sint evidente pretutindeni sentimentele de 
calda prietenie, de stimă și prețuire față de (ara noastră și po
porul român, față de exponentul său cel mai autorizat, intere
sul viu cu care sint așteptate apropiatele convorbiri la nivel 
inalț româno-italiene. în intilnirile. in discuțiile avute cu per
sonalități de prim rang ale vieții politice italiene, se poate 
constata, ca o notă dominantă, preocuparea pentru a face din 
această primă vizită a unui șef de stat român in Italia un mo
ment istoric al relațiilor româno-italiene. un punct de plecare 
pentru dezvoltarea și mai amplă a raporturilor tradiționale din
tre cele două țări și popoare.

..Smtcm fericiți că președintele 
nicolae Ceaușescu va veni in Ita- 
i~a. că va crea astfel posibilitatea 
să ia contact direct cu unele din 
realitățile noastre, ne-a declarat 
ministrul afacerilor externe al 
Italici, GIUSEPPE MEDICI. Perso
nal. consider această vizită, a cărei 
pregătire a incepvț odată cu călăto
ria pe care am efcctuct-o anul tre
cut la București, ca un eveniment 
solemn, deosebit de important in 
secularele raporturi intre popoa
rele noastre". Amintindu-și cu 
plăcere de vizita întreprinsă in 
țara noastră, pe care a descris-o 
ca „inscriindu-se in cadrul larg al 
acțiunilor diplomatice ce se dez
voltă in Europa pentru apropierea 
intre popoare și consolidarea pă
cii". G. Medici remarca că in 
timpul discuțiilor purtate cu acest 
prilej și, in special, in cursul cor
dialei intilniri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a ajuns la 
constatarea comună că. pe baza 
tradiționalelor legături istorice și 
umane, există posibilități largi 
pentru adincirea, in continuare, a 
raporturilor de prietenie șj colabo
rare, pe diferite planuri, dintre 
Italia și România. „în special — 
a spus d-sa — țările noastre doresc 
să contribuie la întărirea securită
ții și cooperării pe continent, așa 
cum, de altfel, o arată participa
rea lor constructivă la convorbirile 
preliminare de la Helsinki". Refe- 
rindu-se la latura relațiilor econo
mice, ministrul de externe italian 
a scos in evidență „premisele am
ple pentru extinderea schimburilor 
comerciale, care au atins de pe a- 
cum un nivel considerabil, in avan
tajul reciproc al economiilor celor 
două părți".

Cuvinte de înaltă considerație și 
apreciere la adresa României și a 
politicii sale, de satisfacție față de 
apropiatul dialog româno-italian la 
nivelul celor mai inalți factori de 
răspundere au fost rostite și de 
secretarul general al Partidului 
Socialist Italian. FRANCESCO DE 
MARTINO : „După opinia noastră,

a spus d-sa, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Italia consti
tuie un moment de referință care, 
fără îndoială, va îmbunătăți, în 
continuare, legăturile noastre prie
tenești. Opinia publică democra
tică italiană, socialiștii italieni ur
măresc cu mare interes politica pe 
care o promovează România, sub 
conducerea președintelui Ceaușescu. 
Această politică, întemeiată pe 
principiile coexistenței pașnice, ale 
independenței și egalității tuturor 
națiunilor, ale neamestecului in tre
burile interne, urmărește să cre
eze condițiile unei păci stabile Și 
garantarea dezvoltării autonome a 
fiecărui popor. Iată suficiente mo
tive să ne bucurăm de această vi
zită și să urăm o ședere cit. mai 
plăcută in Italia președintelui dv., 
rezultate cit mai folositoare in in- 
tilnirile sale cu principalele oficia
lități ale republicii noastre".

Referindu-se, la rindul său, la 
apropiata vizită a șefului statului 
român in Italia. UGO PECCHIOLI, 
membru al Biroului Politic și al 
Direcțiunii P.C.I., a definit-o ca 
„un eveniment salutat cu profundă 
simpatie și căldură de toate forr 
țele democratice italiene. Este un 
fapt important și pozitiv că țări 
cu regimuri sociale diferite iși 
consolidează raporturile de colabo
rare. In fapt, cauza coexistenței 
pașnice va învinge in măsura in 
care asemenea raporturi se dez
voltă intre toate țările și pe toate 
continentele".

Subliniind că însemnătatea deo
sebită a continuei dezvoltări a prie
teniei dintre popoarele italian și 
român este dată astăzi de situația 
internațională, care, prin tendin
țele pozitive înregistrate in Eu
ropa, conturează perspectivele con
crete ale traducerii in viață a u- 
nor țeluri spre care aspiră toate 
popoarele continentului : stator
nicirea unei securități trainice, în
făptuirea unor măsuri de reducere 
a armamentelor, depășirea treptată 
a grupărilor militare opuse, d-sa a 
arătat în continuare : „în acest

cadru și pentru realizarea acestor 
țeluri, prietenia italo-română este 
un puternic factor propulsiv, un 
stimulent, constituie o contribuție 
valoroasă. Tocmai in aceasta re
zidă. după părerea mea, și impor
tanța vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Italia. O vizită care, 
în mod sigur, va reprezenta un pu
ternic aport nu numai la consoli
darea unei vechi și tradiționale 
prietenii, dar, pe un plan mai ge
neral, la cauza cooperării păcii in 
Europa și in lume".

RENATO LOMBARDI, președin
tele Confederației generale a in
dustriei italiene (Confindustria), 
care, in urmă cu citeva luni, a 
condus o importantă delegație eco
nomică italiană la București, ne-a 
vorbit despre sentimentele de sa
tisfacție cu care cercurile de afa
ceri de aici așteaptă vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat al Ro
mâniei. „Cu o mare plăcere repre
zentanții industriei italiene — a 
spus d-sa — adresează tradiționala 
urare de bun venit șefului statului 
român". Arătind că in acest ultim 
an intre Roma și București s-a 
consolidat un Climat de înțelegere 
reciprocă, al cărui efect pozitiv s-a 
repercutat asupra evoluției rapor
turilor de cooperare economică și 
comercială dintre cele două țări, 
d-sa a ținut să precizeze : „După 
părerea noastră, importanța vizitei 
președintelui Ceaușescu in Italia 
constă atit in evidențierea bune
lor raporturi dintre cele două țări, 
cit și in ilustrarea interesului re
ciproc de' a căuta forme noi. tot 
mai strinse, de colaborare. în ce 
ne privește, nu putem decit să 
primim in rchip favorabil orice ini
țiativă directă, menită să ducă la 
instaurarea unui dialog din ce in 
ce mai constructiv intre ce’e două 
țări. Salutăm in persoana președin
telui Ceaușescu pe unul din cei 
mai de seamă factori ai dezvoltării 
tot mai ample a cooperării italo- 
romăne".

Asemenea declarații, numeroasele 
articole ce apar în aceste zile in 
paginile presei italiene, bogata 
suită de manifestări cultural-artis- 
ticc consacrate României, pregătiri
le evidente ce se fac aici, la Roma, 
ca și in celelalte orașe ce urmează 
a fi vizitate de înaltul oaspete în
tregesc atmosfera festivă caracte
ristică mdrilor evenimente, oferă 
tot atitea dovezi concrete ale pri
mirii deosebite pe care poporul 
italian a rezervă președintelui 
român.

Radu BOGDAN
Roma, 18

PARIS 18 (Agerpres). — Le Duc 
Tho. reprezentant al guvernului R. D. 
Vietnam, și Henry Kissinger, con
silier special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale. s-au întâlnit vineri în suburbia 
pariziană Gif sur Yvette, pentru a 
continua examinarea problemelor le
gate de îndeplinirea Acordului de 
la Paris privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii in Vietnam.

★
PARIS 18 (Agerpres). — Li Van 

Sau. reprezentant al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud la convorbi
rile dintre părțile sud-vietnameze 
de la Cclle-Saint-Cloud a arătat, 
în cadrul unei conferințe do presă, 
după intilnirea de joi, că delegația

saigoneză încearcă să se eschiveze 
de la discutarea problemelor grab
nice in vederea asigurării îndeplini
rii acordului de la Paris in pro

blema Vietnamului $i. in cadrul con
sultărilor de la Celle-Saint-Cloud. 
continuă să respingă inițiativele 
G.R.P. menite să ducă la reglemen
tarea problemelor interne din Viet
namul de sud.

Delegația G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud a cerut admi
nistrației saigoneze să vină in intlm- 
pinarea așteptărilor și speranțelor 
poporului vietnamez, să răspundă 
pozitiv la propunerile privind în
cetarea focului.

Următoarea ședință a consultări
lor dintre părțile sud-vietnameze a 
fost fixată pentru 22 mai.

ROMA

Prezentarea volumului 
„Nicolae Ceaușescu: 
Scrieri alese-1972“

ROMA 18 (De la corespondentul 
nostru). — La sediul ambasadei ro
mâne dm capitala Italiei a avut 
loc prezentarea volumului „Nicolae 
Ceaușescu : Scrieri alese — 1972“ a- 
părut. recent, in librăriile italiene. 
Printre cei prezenți se aflau Gior
gio Napolitano, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii P.C.I., perso
nalități ale vieții culturale din capi
tala italiană, directori ai unor pres
tigioase ziare si agenții de nresâ, 
corespondenți ai presei străine.

într-un cuvint introductiv, amba
sadorul României ia Roma, Iacob 
Ionașcu, a subliniat semnificația a- 
pariției in Italia a acestui nou vo
lum din operele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, in preajma vizitei pe care 
șeful statului român o va efectua in 
această tară. A luat, apoi, cuvân
tul prof. Carlo Saiinari. autorul 
prefeței volumului, care a _ expus 
temele și conținutul noii lucrări. „A- 
ccastă nouă lucrare clin operele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — a 
spus vorbitorul — este una dintre 
cele mai interesante pentru cititorul 
italian, intrucit oferă o amplă ima
gine a problemelor care preocupă in 
prezent România, punind în lumină 
rolul și contribuția de prim ordin 
care revin secretarului general al 
P.C.R. in stabilirea căilor si meto
delor concrete de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Atenția acordată de președintele 
Nicolae Ceaușescu conducerii moder
ne. dezvoltării multilaterale a perso
nalității omului socialist — a subli
niat vorbitorul — se completează in 
mod strălucit cu o politică înțe
leaptă de ridicare generală a nive
lului de trai și de cultură". „In a- 
cest cadru — a arătat Carlo Sali- 
nari _ rolul și personalitatea pre
ședintelui Ceaușescu sint dintre cele 
mai remarcabile, fapt pe care noul 
volum il evidențiază cum nu se poa
te mai bine".

Tn oontinuare. Carlo Saiinari s-a 
referit la politica internațională a 
Partidului Comunist Român, la re
lațiile sale ample cu partidele comu

niste și muncitorești, la sprijinul a- 
cordat mișcărilor de eliberare națio
nală și. in general, luptei antiimpe- 
rialiste. scotind în -evidență contri
buția esențială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in ceea ce privește evi
dențierea rolului națiunii in lumea 
contemporană, și a principiilor care 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
partidele comuniste si muncitorești.

★
ROMA. La cinematograful „Plane- 

tario". din Roma, a avut loc festi
vitatea de deschidere a „Zilelor fil
mului românesc", organizate de am
basada României si „Unitalia-film", 
cu ocazia vizitei pe care o va efec
tua in Italia președintele Nicolae 
Ceaușescu. După festivitate, cei nre- 
zenti au vizionat filmul românesc 
„Columna1*. '

Protocol româno-italian 
in domeniul 

radioteleviziunii
ROMA 18. — (De la coresponden

tul nostru). Vineri a fost semnat la 
Roma protocolul privind acordul de 
colaborare pe anul 1973 intre Comi
tetul de stat al Radioteleviziunii ro
mâne și Radioteleviziunea italiană. 
Protocolul prevede, printre altele, in
tensificarea schimbului de emisiuni 
radiofonice și pentru televiziune, de 
echipe de realizatori și alți specia
liști, precum și dezvoltarea colabo
rării in alte domenii care interesează 
cele două părți.

Acordul a fost semnat, din partea 
română, de Gheorghe Năstase. pre
ședintele Comitetului de stat al Ra
dioteleviziunii, iar din partea ita
liană de Umberto delle Fave. pre
ședintele Comitetului de administra
ție al Radioteleviziunii italiene.

Președintele Finlandei 
a primit pe ambasadorul 

României
HELSINKI 18 (Agerpres). — Pre

ședintele Finlandei. Urho Kekkonen, 
l-a primit, vineri, pe ambasadorul 
României. Mircea Bălânescu. in le
gătură cu plecarea sa definitivă din 
Finlanda.

în cursul convorbirii, care a avut 
loc cu această ocazie, președintele 
Finlandei a evocat cu plăcere vizi
ta pe care a făcut-o in România, in 
1969, și faptul că, la rindul său. in 
1971. a primit in Finlanda, in vi
zită oficială, pe președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Noi incidente 
în Irlanda de Nord

BELFAST 18 (Agerpres). — Noi 
acte de violență s-au produs in Ir
landa de Nord în cursul zilei de joi. 
La Belfast, o persoană rămasă ne
identificată a ucis cu focuri de re
volver un civil, în zona catolică a 
orașului, iar la frontiera cu Repu
blica Irlanda ocupantul unui auto
mobil. care a refuzat să dea urmare 
somației de a opri, a fost ucis de 
organele de ordine care urmăreau 
autovehiculul.

Vineri, în fața unui local din ora
șul nord-irlandez Omagh, situat la 
circa 90 de kilometri de Belfast, s-a 
produs detonarea unei puternice în
cărcături explozive plasate de ele
mente extremiste intr-un au'omobil 
parcat. Patru militari britanici aflați 
in apropiere și-au pierdut viața, iar 
un al cincilea a fost rănit.

Un tren transportînd o încărcătură de aproximativ 900 tone de bombe bri- 
zante a explodat într-o gară de triaj din apropierea orașului ameri
can Roseville (statul California). 52 de persoane au fost rănite, iar 600 
de vagoane, aflate în gara respectivă, au fost distruse sau avariate, 
în fotografie : imagine de la locul exploziei

agențiile de presă transmit:
Primul secretar al C.C. al 

P.S.U G Erich Honecker, l-a pri
mit pe Gemal Biedici, președintele 
Comitetului Executiv Federal al 
Iugoslaviei, aflat intr-o vizită oficială 
in R.D. Germană. Vineri, G. Biedici 
și-a încheiat vizita in R.D.G.

0 seară a turismului ro- 
mânsse a fost in
pilala Venezuelei. Ștefan Crăciun, di
rector general adjunct al O.N.T. 
„Carpati**. a vorbit despre potenția
lul turistic al țării noastre si des
pre Dreocunările de dezvoltare a tu
rismului. A avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii „România pi
torească" și a fost prezentată o gală 
de filme turistice românești.

0 nouă întilnire a dele
gațiilor sovietică și ameri- 
Ctinâ *n cadrul tratativelor referi
toare la limitarea armamentelor stra
tegice (S.A.L.T.) a avut loc la 18 mai, 
la Geneva, anunță agenția T.A.S.S.

Parlamentul danez a adop- 
tat joi, cu 114 voturi pentru, 20 îm
potrivă și 4 abțineri, o rezoluție prin 
care se afirmă că participarea Dane
marcei la Comunitatea Economică 
Europeană (C.E.E.) trebuie să se facă 
pe bazele tratatului — deja ratificat 
— care nu cuprinde nici o referință 
la vreo cooperare militară.

în urma convorbirilor de 
ld Praga dintre delegațiile guver
namentale ale Cehoslovaciei si Aus

triei s-a elaborat un proiect de a- 
cord privind reglementarea proble
melor legate de evitarea apariției in
cidentelor de frontieră, precum si 
modalităților de rezolvare a inciden
telor petrecute.

Un nou satelit artificial 
al Pămîntului — ..cosmos-5S9", 
avind la bord aparatură științifică 
destinată continuării cercetării spa
țiului cosmic, a fost lansat vineri in 
U.R.S.S.

Lansarea primului echi
paj al misiunii „Skylab", 

reprogramată pentru duminică 20 
maj. a fost din nou aminaită. de data 
aceasta pentru vineri 25 mai — a- 
nunță N.A.S.A.

La Sao Paulo — marea me
tropolă latino-americană cu 
peste 8 milioane de locuitori — 
in sălile muzeului „Assis Cha
teaubriand" s-a deschis, in pre
zența a numeroase personalități 
ale vieții cultural-artistice bra
ziliene, reprezentanți ai presei, 
diplomați. membri ai coloniei 
române din acest oraș, ca și a 
unui numeros public, o impor
tantă expoziție de artă româ
nească veche și contemporană. 
A fost de față Ion Moraru. mi
nistru plenipotențiar al Româ
niei in Brazilia.

Guvernul chilian a hotărit 
să interzică mitingurile, demonstra
țiile sau orice acțiuni asemănătoare 
ale organizației fasciste autointitula
te ..Patria si Libertatea", a anunțat 
ministrul de Interne. Gerardo Espi
noza. arătind că această organizație 
..și-a dovedit caracterul fascist nu 
numai in telurile si lozincile sale, 
ci si in acțiuni concrete, care au a- 
vut drept scop răsturnarea pe cale 
violentă a guvernului legal, condus 
de președintele Salvador Allende.

Un cataclism...
Imaginați-vâ un oraș 
cărui populație a .' 2 ' de

cataclism brutal.
a __
fost lovită brusc 
un
Toate străzile oferă o 
imagine teribilă : mii 
și mii de trupuri ome
nești — bărbați, femei, 
copii — sint întinse pe 
caldarîm, ca șt cum o- 
rașul ar fi decedat in 
mod subit. După 10 
minute insă, presupu
sele victime încep să 
miște, se ridică in pi
cioare. iși scutură hai
nele și iși reiau acti
vitatea obișnuită. In
tre timp, din elicopte
rele care survolează 
orașul, operatorii te
leviziunii franceze au 
filmat din diverse un- 
ghiuȚi acest tablou lu-' 
gubru. Scena s-a pe-

trecut joi după-amia- 
ză in orașul Mazamet 
din sudul Franței.

Ce cataclism au 
vrut să reconstituie 
teleaștii francezi ? Un 
cataclism care poartă 
numele de accidente, 
accidente de automo
bil. Cum s-a născut a- 
ceastă idee ? Conform 
ultimelor statistici. 
Mazametul are o popu
lație de 16 610 locui
tori, cifră ce coincide 
cu numărul de decese 
in urma accidentelor 
de automobil ‘înregis
trate in Franța in 
cursul anului trecut. 
Filmul realizat astfel 
va fi transmis pe e- 
cranele televiziunii, la 
1 iunie, înaintea peri
oadei de virf a conce
diilor, în scopul de a

regizat
sensibiliza opinia 
blică față de 
flagel modern, 
adevăr, Franța 
un trist record 
dial in domeniul acci
dentelor rutiere. In 
ultimul week-end pre
lungit (28 aprilie—1 
mai), s-au înregistrat 
208 morți și mii de 
răniți, constituind un 
nou și tragic avertis
ment. Va reuși cata
clismul simulat de la 
Mazamet să contribuie 
la reducerea număru
lui de accidente ? Du
pă părerea unanimă, 
esențialul rămine com
portarea, gradul de 
conștiință, atitudinea 
omului de la volan.

pu- 
acest 
Intr- 

deține 
mon-

P. DIACONESCU

La Dipoli, sediul reuniunii mul
tilaterale din capitala finlandeză, 
domnește o atmosferă de lucru in
tens. Ședințele grupurilor de 
lucru, constituite pentru fiecare 
capitql al agendei viitoarei con
ferințe, se. desfășoară intr-o con
tinuă succesiune, pe parcursul 
întregii zile, paralel cu intilniri ale 
experților, ale ..mini-grupurilor" de 
redactare și altor numeroase gru
puri create ad-hoc... Sălile rezerva
te presei cunosc animația caracte
ristică momentelor de bilanț al e- 
venimentelor de amplitudine inter
națională. Deși încă nu s-a stabilit 
oficial data conferinței, aici se de
gajă, ca întrunind acordul unanim, 
părerea că aceasta poate fi fixată 
la sfirșitul lunii iunie, apreciin- 
du-se că sint întrunite condițiile 
necesare.

Sub acest imperativ, se desfă
șoară întreaga activitate, in diver
sele compartimente ale reuniunii. 
Aprecierile optimiste privind posi
bilitatea finalizării negocierilor in 
această etapă își au suport în pro
gresele înregistrate pină acum, cu 
deosebire in ultimele săptămini. 
Eforturile participanților se mate
rializează in formularea de înțele
geri și consensuri, făcînd să se 
contureze, tot mai clar, tabloul vast 
al problematicii conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa. 
Centrul gravitațional al negocierilor 
purtate pină acum l-au constituit, 
așa cum se știe, problemele ordinii 
de zi a viitoarei conferințe. Este 
un bun cîștigat acordul general 
realizat în ce privește principalele 
capitole ce vor figura pe agenda 
conferinței. în cadrul dezbaterilor 
foarte aprofundate, pe această li
nie, s-au cristalizat principiile fun
damentale ce trebuie sa guverneze 
relațiile dintre statele participante, 
prevederile juridice corespunzătoa
re pentru aplicarea in practică a 
acestor principii, s-a formulat ce
rința luării in considerație a as
pectelor militare ale securității. în 
același timp, au fost trasate princi
palele jaloane ale colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și în do
meniul protejării și ameliorării me- 
diiiltii înconjurător, a fost schițat 
cadrul general de dezvoltare a coo
perării culturale și a contactelor 
umane, a schimburilor de infor
mații și de idei. Și în problemele

organizatorice și tehnico-financiare 
s-au înregistrat o scrie de pași im
portanți, de natură să ofere pers
pectiva unei finalizări cit mai 
grabnice a negocierilor In ansam
blul lor.

Faptul că participanțli la reuniu
ne au abordat in mod detaliat di
versele aspecte de conținut al& 
securității europene constituie, fără 
îndoială, un aport important la 
buna pregătire și la desfășurarea 
rodnică a conferinței generale. In 
nici un caz insă o asemenea abor
dare detaliată nu ar mai putea fi 
invocată pentru tergiversarea de
finitivării documentelor corespun
zătoare și pentru convocarea 
conferinței. Din păcate, asemenea 
tendințe — aflate in contrast cu 
eforturile constructive ce se depun 
pentru urgentarea pregătirilor — se 
mai manifestă in unele grupuri de 
lucru din cadrul reuniunii. Mai a- 
par încă situații cind se consumă 
timp prețios cu discursuri genera
le, cu echilibristici lingvistice, „ar
gumentări" de ordin semantic re
feritor la o formulă sau alta, blo- 
cindu-se, în mod artificial și inutil, 
desfășurarea procesului de redacta
re a documentelor respective.

Tn cursul dezbaterilor din ultima 
perioadă s-a făcut auzit insă tot 
mai insistent apelul a numeroase 
delegații pentru a se acționa in ve
derea depășirii dificultăților apă
rute, lucru pe deplin posibil prin- 
tr-o strinsă conlucrare a tuturor 
participanților in spiritul receptivi
tății și înțelegerii reciproce. în dis
cuțiile purtate cu o serie de dele
gați am înregistrat preocuparea, de 
altfel larg împărtășită la Dipoli, de 
a nu se încetini ritmul pregătirilor, 
ci, dimpotrivă, de a se înainta cu 
pași mai repezi spre finalizarea 
negocierilor și convocarea confe
rinței.

în ceea ce o privește, delegația 
română, acționind potrivit poziției 
profund principiale a partidului și 
statului nostru, s-a manifestat in 
permanență ca un factor activ pen
tru progresul pregătirilor, animată 
de dorința de a contribui, alături 
de celelalte delegații, la îndeplini
rea cu succes, intr-un termen cit 
mai scurt, a misiunii încredințate 
’•euniunii multilaterale de la Hel
sinki.

Dumitru ȚINU

La 1 iunie — încheierea lucrărilor
HELSINKI 18 (De la trimisul nos

tru special). — Vineri, ședința ple
nară a luat hotărîrea ca lucrările re
uniunii să se încheie pe data de 1 
iunie a.c., astfel incit prima fază a 
conferinței europene — la nivelul 
miniștrilor de externe — să poată 
începe la sfirșitul lunii iunie.

în intervenția sa. reprezentantul 
României, ambasadorul Valentin Li- 
patti a apreciat ca pozitive rezul
tatele obținute pină în prezent în 
munca de redactare a directivelor 
pentru comisiile ce se vor ocupa, in 
faza a doua a conferinței, de diver
sele capitole ale ordinii de zi. El a 
făcut un apel pentru accelerarea rit
mului de lucru al grupelor de redac
tare. pentru ca în timpul care a 
mai rămas să se asigure solutiona
rea tuturor problemelor. Reprezen

tantul român a propus, totodată, ca 
in cursul săptăminii viitoare să fie 
luate in discuție și proiectele refe
ritoare la institut ionalizarea confe
rinței (prin crearea unui organism 
permanent). Această propunere a 
fost acceptată de plenară.

Grupul de lucru pentru probleme
le de procedură a continuat exa
minarea celor două projecte prezen
tate de Iugoslavia și Franța, La pro
punerea delegației române, grupul 
de lucru a adoptat primul paragraf 
al regulilor de procedură ale vii
toarei conferințe, potrivit căruia sta
tele vor participa la conferință ca 
state suverane si independente, In 
condiții de deplină egalitate. Con
ferința se va desfășura — conform 
textului adoptat — in afara alianțe
lor militare.

REUNIUNEA DE LA VIENA

„Să se asigure condiții corespunzătoare 
intereselor tuturor țărilor participante**

Intervenția reprezentantului român
VIENA 18 (Corespondentă de la 

C. Vlad). — Luind cuvintul în șe
dința plenară a consultărilor preli
minare privind reducerea truoolorși 
armamentelor din Europa centrală, 
consacrată discuțiilor privind ordi
nea de zi a viitoarelor negocieri in 
această problemă, conducătorul de
legației României. Virgil Constanti- 
nescu. a subliniat că organizarea ac
tivității consultărilor de la Viena 
trebuie să asigure condiții corespun
zătoare pentru armonizarea efortu
rilor. intereselor si pozițiilor tutu
ror delegațiilor participante. Pregă
tirea ordinii de zi — a spus el — 
trebuie să fie rezultatul eforturilor 
concertate ale tuturor delegațiilor 
prezente in jurul mesei, fără deo

ACORD
LIBANEZO-PALESTINEAN

BEIRUT 18 (Agerpres). — Una- 
cord privind viitorul relațiilor din
tre autoritățile de la Beirut si or
ganizațiile palestinene de pe teri
toriul, tării a fost realizat in capita
la Libanului — anunță agenția 
M.E.N. Surse oficiale de la Beirut 
au declarat că acesta „garantează 
suveranitatea Libanului si securitatea 
organizațiilor palestinene". Postul 
de radio Beirut a anunțat că cele 
două părți au hotărit crearea unui 
„comitet superior", care. împreună 
cu comisiile militare mixte. înființa
te anterior, va avea misiunea de a 
supraveghea aplicarea acordului.

sebire de statutul lor, cărora tre
buie să li se dea posibilitatea să-și 
prezinte punctele de vedere si să 
facă propuneri. Vorbitorul a obser
vat că acest lucru este prevăzut în 
aranjamentul de procedură asupra 
căruia s-a ajuns la un acord la în
ceputul ședințelor plenare și a ex
primat speranța că dreptul de a lua 
cuvintul si de a prezenta documen
te in problemele aflate in discuție 
— inclusiv in ceea ce privește or
dinea de zi — va fi asigurat in 
practică.

In continuare, reprezentantul ro
mân a făcut unele sugestii privind 
formularea ordinii de zi a viitoare
lor negocieri.

Impas al negocierilor 
intercomunitare 

din Cipru
NICOSIA 18 (Agerpres). — Reluate 

de curind la Nicosia, negocierile din
tre reprezentanții comunităților grea
că și turcă din Cipru riscă să fie din 
nou aminate, ca urmare a declara
ției făcute joi de liderul comunității 
turce la aceste convorbiri, Rauf 
Denktaș, care a afirmat că „partea 
turcă la convorbiri va insista asupra 
obținerii unei soluții ce va acorda ci- 
prioților turci un regim de autono
mie deplină, fără nici un control din 
partea guvernului central al insulei".

Declarația liderului comunității 
turce a provocat o criză a negocieri
lor intercomunitare, ea declanșind 
imediat o serie de consultări cu gu- 
vcrnele de la Ankara și Atena.
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