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LA RAFINĂRIA BRAZI

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE 
UN IMPORTANT OBIECTIV 
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tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Campania 
agricolă 

în condițiile 
specifice 
acestei

* primăveri
însămînțările și celelalte lucrări agricole de primăvară se desfă

șoară în condiții climatice total diferite față de cele din aijii pre- 
cedenți. Pentru cunoașterea acestor condiții de către specialiști și 
oamenii muncii din agricultură în vederea efectuării diferențiate a 
lucrărilor de sezon, ziarul nostru a solicitat unele recomandări din 
partea tovarășului Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare și apelor. (Interviul se publică în pagina a lll-a)

Totodată, la rubrica actualității agricole, publicăm, in aceeași pa
gină, corespondențe din județele Dolj și Buzău:

• SPECIALIȘTII - PE OGOARE

• SEMĂNATUL ÎNDATĂ DUPĂ PREGĂTIREA TE
RENULUI

La C.A.P. Coteana se însămînțează sfecla de zahăr

După cum s-a mai anunțat, Ia 20 martie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe 
ziaristul austriac dr. OTTO SCHULMEISTER, redactor-șef al ziarului 
„Die Presse" din Viena, căruia i-a acordat următorul interviu :
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ÎN ZIARUL DE AZI:
® „ÎN RITMUL Șl LA ORA EXACTĂ A ÎNTRECERII 

SOCIALISTE"
• POPULARITATEA UNIVERSITĂȚII POPULARE
• RUBRICILE NOASTRE: DIN POȘTA REDACȚIEI; 

FAPTUL DIVERS; CONTRASTE; „SCÎNTE5A" PE 
URMELE „SCÎNTEII" ; CARNET CULTURAL ; NOTE 
DE LECTURĂ ; SPORT ; DE PRETUTINDENI

Interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

ziarului austriac „Die Preș se"

Delegația Camerei Populare a R. D. Germane, 
condusă de Gerald Gdtting

ÎNTREBARE : Vin din Aus
tria, țară pe care dumnea- 

i voastră ați vizitat-o nu de 
mult. Aș dori să vă întreb cum 
apreciați posibilitățile și șan
sele colaborării regionale, ți-, 
nînd seama de modificările 
care au loc în politica inter
națională și ce obstacole con
siderați că se ridică în calea 
acestei colaborări ?

. Cum apreciați perspecti- 
' vele lichidării blocurilor în

Europa 1

RĂSPUNS : îmi amintesc și a- 
cum cu multă plăcere de vizita în 
Austria, de convorbirile avute cu 
președintele și cancelarul Austriei, 
cu alți oameni politici și apreciez 
mult dezvoltarea relațiilor între 
România și Austria.

în ce privește perspectivele și 
posibilitățile colaborării regionale, 
consider că acestea trebuie privite 
în contextul mai larg al dezvoltării 
colaborării europene, al înfăptuirii 
securității pe continent și în ge
neral al afirmării în lume a noilor 
principii de relații dintre state.

După cum este cunoscut, în ul
timii ani s-au produs mari schim
bări în viața internațională. S-a 
început imprimarea unui nou curs 
spre destindere și colaborare. în 
acest sens, și în Europa s-au ob
ținut unele rezultate pozitive în 
normalizarea relațiilor dintre sta
te, mă refer îndeosebi la relațiile 
dintre o serie de țări socialiste și 
R.F. Germania.

Toate aceste schimbări au creat 
condiții pentru începerea Confe

rinței general-europene, care își 
desfășoară acum lucrările fazei a 
doua la Geneva.

în contextul acestor schimbări, 
noi apreciem că sînt posibile și 
trebuie realizate și relațiile de co
laborare regională.

Desigur, existența blocurilor mi- 
ljtare devine tot mai mult un a- 
nacronism într-o Europă care se 
îndreaptă — aș putea spune — 
spre o nouă epocă, de colaborare 
pe baze noi, de egalitate, de res
pect reciproc, de cooperare în toa
te domeniile de activitate.

Fără îndoială, înfăptuirea secu
rității europene, afirmarea pe plan 
internațional a principiilor noi și 
accentuarea cursului destinderii 
trebuie să ducă la lichidarea 
blocurilor militare.

Noi apreciem că acesta este un 
proces firesc, dar el se va realiza 
treptat, pe măsura consolidării 
cursului destinderii, a afirmării 
noilor relații dintre state, a dez
voltării încrederii între ele și a 
colaborării multilaterale.

ÎNTREBARE : în ce măsu
ră considerați, domnule pre
ședinte, că există perspective 
de lărgire a colaborării țări
lor dunărene — sud-est euro
pene — care să antreneze și 
participarea Austriei ?

RĂSPUNS : România se pronun
ță pentru colaborarea regională, 
pentru colaborare în diferite zone 
ale Europei, așa cum este, de e- 
xemplu, zona din Balcani. Desi

Tovarășe secretar general,
Comitetul județean Prahova al 

Partidului Comunist Român, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul nostru, 
vă raportează cu bucurie intrarea 
în probele tehnologice, pe produs, 
cu rezultate bune, la data de 20 
februarie 1974, a unuia dintre cele 
mai importante obiective industria
le ale actualului cincinal — insta
lația de dimetiltereftalat, care con
stituie o nouă și strălucită dovadă 
a spiritului creator al oamenilor 
muncii din țara noastră.

început în toamna anului 1971, 
modernul și impunătorul edificiu 
al acestei instalații a solicitat in
tens capacitatea tehnică și organi
zatorică a colectivului de construc
tori, o strînsă legătură între proiec
tant, constructor și beneficiar, care 
au primit un sprijin permanent 
din partea conducerii de partid și 
de stat, a dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
atît prin grija deosebită cu care 
ați urmărit .realizarea acestui obiec
tiv, cit și prin indicațiile prețioase 
pe care le-ați dat cu prilejul vizi
telor de lucru efectuate în județul 
Prahova.

Probele tehnologice desfășurate 
pînă în prezent au decurs normal, 
reușindu-se, încă din acest stadiu, 
să se obțină o producție de bună 
calitate - care acum este folosită la 
fabricarea fibrelor sintetice.

Vă informăm că, datorită măsu
rilor luate la timp în . vederea pre
gătirii cadrelor necesare, care și-au 
însușit temeinic procesul tehnolo
gic, și verificărilor minuțioase 
care s-au făcut din punct de vede

gur, am privi cu multă satisfacție 
o lărgire a colaborării între țările 
dunărene sau între țările sud-est 
europene, în care Austria să ocu
pe un loc corespunzător împreună 
cu toate țările din această zonă.

Oricum, între aceste țări există 
de pe acum relații de bună cola
borare ; folosirea în comun a Du
nării devine tot mai importantă 
și merită să ne gîndim cu toții la 
o formă cît mai organizată a aces
tei colaborări, în interesul popoa
relor respective, al cauzei păcii și 
securității în Europa.

ÎNTREBARE : Aveți în ve
dere o organizație care să cu
prindă numai această regiune 
sau întreaga Europă ?

RĂSPUNS : Nu mă gîndesc ne
apărat la crearea unei organizații/ 
ci la o cooperare cît tnai bine con
turată și sub forme care să permi
tă o bună colaborare în diferite 
domenii, între aceste state.

ÎNTREBARE : Această co
laborare nu ar fi îndreptată, 
desigur, împotriva nimănui 2

RĂSPUNS: Evident, colabora
rea țărilor dunărene sau sud-est 
europene nu poate fi îndreptată 
împotriva cuiva. Dimpotrivă, ea 
trebuie să se încadreze în colabo
rarea generală^ din Europa, în în
făptuirea unor' relații noi de ega
litate, de respect și încredere în
tre toate națiunile.

ÎNTREBARE: Cum a.... 
ciați, domnule președinte, sta
diul și perspectivele discuțiilor 
de la Geneva și Viena pe te
mele securității europene și 
ale reducerii trupelor, finind 

re tehnic, instalația oferă condiții 
de a scurta cu o lună și jumătate 
termenul necesar pentru probele 
tehnologice, atingerea parametrilor 
de proiect cu 6 luni mai devreme, 
prezentînd garanția sigură că-și va 
aduce o importantă contribuție la 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale.

Prin valoarea producției globale 
de peste 1,5 miliarde lei anual, in
stalația de dimetiltereftalat din ca
drul Combinatului petrochimic 
Brazi se înscrie ca una din cele 
mai prestigioase realizări ale pe- 
trochimiștilor din țara noastră, iar 
prin produsele sale de înaltă efi
ciență economică și de calitate su
perioară va da un nou impuls 
unor ramuri de mare importanță 
ale industriei noastre socialiste.

Hotărîți să nu precupețească nici 
un efort în munca pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor pe anul 1974, pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen, oamenii muncii prahoveni, 
colectivul petrochimiștilor de la 
Brazi dedică această nouă reali
zare celei de-a XXX-.a aniversări 
a Eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist și Congresului al 
XI-lea al partidului, dovedindu-și 
și în acest fel dragostea și atașa
mentul profund față de politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, închinată înfloririi 
și dezvoltării multilaterale a scum
pei noastre patrii.

Ion CATRINFSCU 
prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova
al Partidului Comunist Român

seama, pe de o parte, de fap
tul că unii consideră ritmul 
acestor discuții prea lent și 
rezultatele prea mărunte și, 
pe de altă parte, de proiecta
tele contacte între marile pu
teri ?

RĂSPUNS : Este încă greu de 
făcut o apreciere cu privire la des
fășurarea convorbirilor de la Vie
na, ținînd seama că ele se desfă
șoară în anumite condiții care fac 
greu accesibilă cunoașterea, de că
tre opinia publică, a negocierilor 
și tendințelor din cadrul acestor 
convorbiri.

România a acceptat să participe 
la negocierile de la Viena pornind 
de la necesitatea ca la acestea să 
poată lua parte, într-o perioadă 
sau alta, toate țările europene.

Considerăm că trebuie folosite 
toate căile posibile pentru a se a- 
junge la înțelegeri cu privire la 
măsuri de dezarmare reală, de re
ducere a trupelor, de retragere a 
trupelor străine de pe teritoriile 
altor state. Chiar dacă aceste mă
suri vor fi parțiale, ca orice în
ceput, ele sînt utile dacă se înca
drează în perspectivele și în efor
turile generale pentru o dezar
mare reală.

în ce privește conferința de la 
Geneva, noi apreciem că lucrările 
ei se desfășoară cu rezultate po
zitive. Sperăm că se va ajun
ge, într-o perioadă relativ scur
tă, la încheierea lucrărilor și 
la adoptarea unor documente 
care să afirme cu putere noile 
principii de relații dintre statele 
europene și să favorizeze colabo
rarea multilaterală între ele; a-" 
preciem că sînt condiții ca, în
(Continuare in pag. a V-a)

Vineri, 22 martie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit delegația 
Camerei Populare a Republicii De
mocrate Germane, condusă de Ge
rald Gotting, președintele camerei, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, face o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere au participat tova
rășii Emil Bodnaraș, Uie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Cornel Burtică, 
Maria Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat.

Membrii delegației au fost înso
țiți de dr. Hans Voss, ambasadorul 
R. D. Germane la București.

Președintele Camerei Populare 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial din par
tea tovarășilor Erich Honecker, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa- 

țnia și Willi Stoph, președintei? 
*' Consiliului de Stat al R. D. Ger

mane.
. Mulțumind, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
un Căratiros sălut și Cele mai bune' 
urări tovarășilor Erich Honecker și 
Willi Stoph.

Delegația Partidului Unit al Independenței
Național* (U.N.I.P.) din Zambia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, vineri după- 
amiază, delegația Partidului Unit al 
Independenței Naționale (U.N.I.P.) 
din Zambia, condusă de Andrew 
Bob Mutemba, membru al Comite
tului Central, președinte al Comi
siei C.C. al U.N.I.P. pentru proble
mele tineretului și sportului, care 
face o vizită în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte S. Soko și 
F. Bulawayo, membri ai Comitetu
lui Central al U.N.I.P., și M. Ndlo
vu, activist.

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu prilejul întrevederii, conducă
torul delegației U.N.I.P. a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros din partea președin
telui Republicii Zambia, președinte 
al Partidului Unit al Independenței 
Naționale, Kenneth David Kaunda, 
împreună cu cele mai bune urări 
prietenești de sănătate, viață lungă 
și succese în activitatea de înaltă

Tovarășul Ib Norlund, secretar al C. C. 
al Partidului Comunist din Danemarca

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, la 22 martie, 
pe tovarășul Ib Norlund, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Danemarca, și pe soția sa, tova
rășa Gertrud Stjernholm Nielsen, 
membru candidat al C.C. al P.C.D., 
care, la invitația C.C, al P.C.R., fac 
o vizită de prietenie în țara noas
tră.

La întrevedere au participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros salut și ’cele mai bune 
urări din partea C.C. al P.C. din 
Danemarca, a președintelui partidu
lui, tovarășul Knud Jesperssen, îm-

Publicistul italian
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ- 

în timpul convorbirii s-a subliniat 
că vizita delegației Camerei Popu
late este o expresie a relațiilor prie
tenești existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, între popoarele 
celor două țări, ea contribuind la 
întărirea acestor relații, la o mai 
bună cunoaștere a vieții și realiză
rilor poporului român. Apreciindu-se 
bunele raporturi dintre parlamentele 
României și R. D. Germane, a fost 
exprimată dorința de a se intensi
fica tot mai mult contactele între 
Marea Adunare Națională și Camera 
Populară.

S-a relevat, cu deplină satisfacție, 
că raporturile de colaborare multila
terală și solidaritate frățească dintre 
România și R. D. Germană se am
plifică și se întăresc tot mai mult, 
în spiritul convorbirilor fructuoase 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, avute în mai 1972 
la București, care au marcat o con
tribuție de seamă la adîncirea și 
dezvoltarea, într-un ritm și mai sus
ținut, a relațiilor dintre cele 
două țări socialiste prietene, pe baza 
principiilor marxismului și interna
ționalismului socialist. Constatîn- 
dii-se că există posibilități pentru 
a lărgi colaborarea politică, eco
nomică. tehnico-șliințifică si in alte 

răspundere în fruntea Partidului Co
munist Român și a statului român.

Oaspeții au exprimat vii mulțu
miri pentru invitația de a vizita 
România, pentru primirea plină de 
atenție și ospitalitatea cordială de 
care s-a bucurat delegația U.N.I.P., 
pentru prilejul oferit de a cunoaș
te realizările partidului și poporului 
român în construcția socialismului.

Dînd o înaltă apreciere succese
lor poporului român, obținute sub 
conducerea P.C.R., a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, delegația și-a 
manifestat satisfacția pentru schim
bul fructuos de experiență și infor
mații realizat în timpul vizitei, pe 
care o consideră de mare importan
ță pentru activitatea Partidului Unit 
al Independentei Naționale.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți ca, la 
înapoierea în patrie, să transmită 
președintelui Kenneth David Kaun
da salutul său prietenesc, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire.

Evocînd experiența proprie a 
României, secretarul general al 
partidului a salutat constituirea 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale din Zambia — ca partid 
unic, conducător — subliniind în

preună cu felicitări pentru succesele 
dobîndite de poporul român în opera 
de construcție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat din partea C.C. 
al P.C.R. și a sa personal, tovarășu
lui Knud Jesperssen, C.C, al P.C, din 
Danemarca, un cordial salut tovără
șesc, precum și urări de noi succese 
în activitatea viitoare a comuniști
lor danezi.

în cursul convorbirii s-a făcut o 
informare reciprocă în legătură cu 
preocupările actuale și de perspec
tivă ale Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist din Dane
marca și a avut loc un schimb de 
Vederi în probleme privind relațiile 
dintre P.C.R. și P.C.D.

Relevîndu-se cu satisfacție evoluția 
ascendentă a legăturilor de priete
nie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu-

Franco
nia, a primit, vineri după-amiază, pe 
publicistul italian Franco Piccinini.

La întrevedere a participat tova
rășul Cornel Burtică, membru su- 

domenii, dintre România șl R. D 
Germană, a fost exprimată hotărîrea 
comună de a se acționa pentru ex
tinderea și diversificarea acestei co
laborări pe toate planurile. în inte
resul ambelor popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Trecîndu-se în revistă o serie de 
probleme actuale ale vieții interna
ționale, au fost subliniate, în cursul 
întrevederii, tendințele pozitive ce se 
manifestă spre destindere și secu
ritate. Pornind de la faptul că lupta 
unită a popoarelor constituie un fac
tor determinant în realizarea și ac
centuarea noului curs spre destin
dere. a fost evidențiat rolul tot mai 
mare pe care îl au parlamentele din 
țările socialiste, din toate țările, ca 
exponente ale maselor populare, în 
edificarea unei securități trainice pe 
continentul nostru și în lume, în pro
movarea păcii, înțelegerii și coope
rării între națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
transmis poporului din Republica 
Democrată Germană urarea de a ob
ține, sub conducerea Partidului So
cialist Unit din Germania, succese 
tot mai mari în făurirea societății 
socialiste.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

semnătatea deosebită a unității 
de acțiune a tuturor forțelor pa
triotice naționale pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare 
economică și socială și pentru con
solidarea independenței țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat, în numele său, al condu
cerii partidului și statului român, 
satisfacția deplină pentru bunele re
lații ce se dezvoltă permanent în
tre România și Zambia — colaborare 
realizată între două țări independen
te și egale, între cele două partide 
și popoare. Secretarul general al 
partidului a reafirmat hotărîrea 
P.C.R. și a poporului român de a în
deplini în cele mai bune condiții * 
înțelegerile convenite cu prilejul în- 
tîlnirilor la nivel înalt, celelalte a- 
corduri existente între țările noastre, 
de a întări solidaritatea și colabo
rarea între cele două partide și
popoare, între România și Zambia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis Partidului Unit al Indepen
denței Nationale din Zambia salutul 
său, al Partidului Comunist Român, 
al poporului român, iar poporului 
zambian prieten multă prosperitate 
și succese pe calea progresului so
cial, a dezvoltării independente, de 
sine stătătoare.

nist din Danemarca, au fost eviden
țiate hotărîrea și dorința comună de 
a le extinde și diversifica în con
tinuare, în interesul celor două 
partide și popoare, al întăririi și 
dezvoltării raporturilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice, cultu
rale dintre România și Danemarca.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte actuale ale vieții internațio
nale, ale mișcării comuniste și mun
citorești, ambele părți reafirmîn- 
du-și hotărîrea de a-și aduce întrea
ga contribuție la întărirea unității și 
solidarității partidelor comuniste și 
muncitorești, la lupta pentru pace, 
democrație și socialism, împotriva 
imperialismului, colonialismului, 
pentru instaurarea unui climat de 
destindere, cooperare și securitate în 
Europa și în lume.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă de caldă prietenie și înțele
gere reciprocă.

Piccinini
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru un grup de ziare italiene.
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„In ritmul și la ora exactă
A ÎNTRECERII SOCIALISTE"
Inițiative bistrițene în desfășurarea agitației vizuale

a

FAPTE

• OPINII

@ PROPUNERI

„pe recepție
în ziua de 16 martie, cînd 

remarcam într-o notă publicată 
la această rubrică că în 8 mar
tie, pe întreg cuprinsul țării, nu 
a avut loc nici un accident de 
circulație soldat cu consecințe 
grave, șoferii au ținut să ne de
monstreze că lauda pe care le-am 
adus-o e pe deplin meritată. O 
nouă coincidență : chiar in ziua 
apariției faptului nostru divers, 
nu s-a înregistrat — din nou ! 
— nici un accident grav de cir
culație pe nici una din șoselele 
țării. Am fi bucuroși să sem
nalăm cît mai des astfel de 
evenimente. Evident, cu condi
ția ca șoferii să rămînă mereu 
pe recepție și totul să meargă... 
ca pe roate.

Paznicul

In-
re-

sub pază
în calitate de paznic la 

treprinderea de hoteluri și
staurante Mangalia, loan Bur
duf avea în grijă, ca primă în
datorire de serviciu, vilele din 
stațiunea Venus. Atît de bine 
se „îngrijea" de ele îneît, în- 
tr-una din nopți, în timp ce 
Burduf cotrobăia într-o vilă și 
lega... burduf un sac cu tot fe
lul de obiecte de valoare, a 
fost surprins asupra faptului. 
Nu era prima „operație" de a- 
cest fel. In schimb, a fost ul
tima. Fostul paznic a ajuns 
însuși sub... pază.

el

...și a fost 
ziua lui!

După ce a mai fredonat 
dată cunoscuta melodie „.' 
e ziua ta, ! Zi frumoasă, ca tine'

o
,Astăzi 

și după ce și-a făcut „plinul" și 
iui, și autoturismului său 1-HD- 
4120, Ion Marinică din Deva 
s-a gindit să-și sărbătoreăscă 
ziua printr-o plimbare de... zile 
mart. Odată văzîndu-se singur 
pe șosea, a început să accele
reze la maximum. Era doar ziua 
lui. Totul a mers bine, pină a- 
proape de Simeria, unde a ni
merit intr-un șanț, și in șanț 
și-a „sărbătorit" ziua... Era 
gata-gata să nu mai apuce 
ziua de miine. A scăpat, ca prin 
minune. Dar și de mașină a 
scăpat. Praf s-a făcut !

în 
deri 
formă eficace a muncii politice de 
masă în sprijinul producției — re
prezintă o oglindă fidelă a sarcini
lor fiecărui colectiv de muncă, mo
bilizează la realizarea lor exem
plară. în județul Bistrița-Năsăud, 
bunăoară, obiectivul central al în
trecerii socialiste, susținut activ prin 
intermediul agitației vizuale, este 
mobilizarea tuturor colectivelor Ia 
înfăptuirea hotăririi conferinței ju
dețene de partid de a se asigura 
îndeplinirea cincinalului în 4 ani și 
9 luni.

Ceea ce reține atenția în majori
tatea unităților din orașul Bistrița, 
care își conturează tot mai precis 
un nou profil industrial, este folo
sirea de către organizațiile de partid, 
în sprijinul producției, a unei agi
tații vizuale diversificate. Panourile 
constituie una din formele cele mai 
des utilizate. Ele prezintă, concret, 
intr-o paletă de culori vii, atrăgă
toare, obiectivele majore ale între
cerii, direcțiile spre care trebuie în
dreptate eforturile pentru a realiza 
și depăși, ritmic, sarcinile de pro
ducție. Unele dintre ele, ca cel în- 
tîlnit la fabrica de textile nețesute 
„Netex", popularizează angajamen
tele întreprinderii, relevînd că, față 
de anul trecut, în 
globală va trebui să 
sută, productivitatea 
sută, iar beneficiile 
Alte panouri, ca de . _ . . ___ _
Fabrica de hîrtie din Prundul Bîr- 
găului, sprijină îndeplinirea rit
mică a planului, ținînd în atenție 
modul An care trebuie îndeplinite 
anumite obiective pentru a se asi
gura realizarea cincinalului înainte 
de termen : „Producția anului 1974 
să se realizeze în numai 9 luni și 19 
zile, lunară — în 24 zile lucrătoare, 
a fiecărui schimb — în 7 ore și 20 
de minute".

Am putea cita, desigur, numeroa
se exemple similare. Toate ar de
monstra grija manifestată de orga
nizațiile de partid de a cultiva răs
punderea comunistă față de folosi
rea fiecărui minut din orele de pro

tot mai numeroase întreprin- 
din țară, agitația vizuală —

ducție, față de realizarea sarcinilor, 
„după ritmul și ora exactă ale între
cerii", așa cum se menționează pe 
panoul sus-amintit. Dar o 
aparte se impune despre 
care nu o dată constituie 
capitole în miniatură de 
concretă, arătînd clar, precis, direc
țiile în care trebuie acționat pentru 
realizarea angajamentului asumat. 
Bunăoară, la Combinatul de prelu
crare a lemnului din Bistrița, grafi
cele ilustrează, prin graiul cifrelor 
sau al unor desene sugestive, dina
mica unor indicatori în vederea re
alizării cincinalului în numai 4 ani 
și

mențiune 
grafice, 

adevărate 
economie

9 luni : 2 199 garnituri de mobilă,

rele ale căror rezultate în întrecere 
se situează sub media secției.

La „potrivirea ceasurilor după rit
mul și ora exactă ale întrecerii socia
liste" contribuie eficient și alte for
me ale agitației vizuale. La combi
natul de prelucrare a lemnului, de 
exemplu, se popularizează angaja
mentele asumate în întrecere de unii 
muncitori, echipe, brigăzi, schimburi 
ori secții. Iată un exemplu : „Bri
gada condusă de maiștrii Pavel Cris- 
turean și Alexandru Bota cheamă 
la întrecere brigada maistrului Ion 
Rognean, angajîndu-se să realizeze 
peste plan, in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a Eliberării pa-

VIA ȚA DE PARTID

Lapte pe apa
Sîmbetei

25 850 litri de lapte de la Fa
brica de produse lactate din 
Arad au trebuit să fie arunca
te. Motivul ? La culoare, lap
tele era alb ca laptele, dar la 
gust părea mai mult... gaz. 
Cercetările pornite pe... calea 
laptelui depreciat au stabilit 
că șoferii obișnuiau să trans
porte în bidoane nu numai lap
te, ci și carburanți pentru în
treprindere. Acum a rămas de 
stabilit cine și de ce a încurcat 
bidoanele.

Fara
„manevre"

Toma Dorea, conductor de ma
nevră (căi ferate) la Întreprin
derea de piese auto Sibiu, s-a 
împrietenit la cataramă cu me
canicul de locomotivă P. Be- 
lașcu, de la aceeași întreprinde
re, mai ales de cind primul își 
cumpărase autoturism. In 
timpul unor manevre intre în
treprindere și gara C.F.R. Si
biu, cei doi au atașat la loco
motiva lor un vagon-cisternă 
din gară, plin cu benzină. După 
ce au plimbat vagonul cit l-au 
plimbat, au sustras din el cîte- 
va sute de litri de benzină și, 
printr-o nouă manevră, l-au 
dus înapoi, in gară, la locul lui. 
In schimb, cei doi nu-și mai 
găsesc locul. După atitea „ma
nevre" au fost „cuplați" pe a- 
ceeași linie de răspundere și cu 
aceeași notă de plată. De astă 
dată, fără manevre.

Accidentul
era... crimă!

După primele cercetări se pă
rea că era vorba de un accident 
de circulație, care se soldase cu 
moartea unui om. La o investi
gație mai atentă însă s-a ajuns 
la concluzia că la mijloc e o 
crimă odioasă. Plecind să-și 
plimbe o prietenă, E.S., cu auto
basculanta 31-SB-1034 (pe care 
i-o „împrumutase" — de ce ? — 
șoferul loan Vlăsceanu), Vastle 
Dincă, salariat la I.J.C.M. Si
biu, aflat in timpul executării 
unei pedepse la locul de mun
că (pentru conducere auto in 
stare de ebrietate), 
Intr-un șanț, de pe 
apropierea Sibiului, 
se mașina, un 
cuns". Crezînd că 
mărit" (deși omul 
loan /

a observat, 
cimpul din 
unde opri- 
om „as- 
este „ur- 

t_ r. ___  din șanț —
Apolzan'— dormea dus, 

după un chef zdravăn), V.D. a 
ambalat motorul și a trecut 
peste I.A., după care l-a mai 
lovit și cu manivela, pentru a 
fi sigur că a scăpat de „urmă
ritor". Omul a fost găsit mort. 
Pus in fața probelor, V.D. f- " 
recunoscut fapta.

și-a

1974, producția 
crească cu 65 la 
muncii cu 79 la 
cu 14 la sută, 
pildă cel de la

realizate în 1973 — 2 500 in 1974 ; 
creșterea cu 5 la sută — respectiv 
5,82 a productivității muncii, 4 991 
lei *— respectiv 4 780 lei, reducerea 
prețului de cost pe garnitura de mo
bilă realizată.

Creșterea experienței comuniștilor 
în organizarea unei agitații vizuale 
concrete, mobilizatoare, efortul de a 
găsi forme noi și interesante menite 
să contribuie la cunoașterea zilnică 
de către salariați a sarcinilor ce le 

. revin, la îndeplinirea lor exemplară 
sînt reflectate, între altele, de ini
țiativa de la „Netex" : aici, în sec
țiile preparațle, mecanică șl fabrica
ție, pe fiecare mașină și agregat este 
expus un grafic care indică planul 
și realizările pe zile, decadă și lună.

— Puterea de influență a agitației 
vizuale, ne spune maistrul Ion Bă
lan, locțiitorul secretarului comi
tetului de partid, e amplificată la 
noi și datorită practicii agitatorilor 
de a explica pe larg semnificația ci
frelor, a argumentelor ori a faptelor 
înscrise în grafice. Agitatorii țin „la 
zi“ rubricile din grafice, fac compa
rații între realizările diferitelor 
schimburi, ajută concret muncitoa

triei, 10 garnituri de mobilă tip 
«Dej» pentru export, 25 garnituri tip 
«Narcise». Se angajează, de aseme
nea, să nu aibă nici un refuz de ca
litate, nici o absență nemotivată, 
să asigure reducerea cu 10 la sută 
a consumurilor specifice". Altele 
cultivă gîndirea economică, com
bat risipa sub orice formă s-ar 
manifesta : „Sudori ! Economisind 
zilnic cite 5 electrozi, realizăm 
anual o economie de 400 lei fie
care" — arată o chemare de la 
uzina de utilaje. La rîndul lor, afi
șele, expuse separat sau chiar sub 
forma unor expoziții, ilustrează 
preocupările actuale ale comuniștilor 
bistrițeni în lupta pentru realizarea 
de economii șl în mod deosebit Pen
tru reducerea consumului de ener
gie. La „Netex", la fabrica din Prun
dul Bîrgăului am întîlnit afișe care, 
făcînd apel la îndatoririle patriotice 
ale tuturor cetățenilor, relevă între 
altele că „folosirea inutilă a unui bec 
de 100 V, cîte două ore pe zi pro
voacă anual o risipă de 72 kWh, 
suficientă pentru alimentarea unui 
apartament timp de o lună".

Nu este însă mai puțin adevărat 
tâ experiența bună, valoroasă, în

conceperea agitației vizuale ca un 
instrument activ în munca politică 
de masă nu este aplicată pretutin
deni in întreprinderile din județ. E- 
xistă inegalități chiar și in modul 
în care este realizată agitația vizuală 
în diferitele secții ale aceleiași uni
tăți. La combinatul de prelucrare 
a lemnului, deși se apreciază că în 
multe locuri de producție chemările 
personale la întrecere și răspunsu
rile la ele au avut și au un rol mo
bilizator. în unele secții nu sînt 
popularizate, rămin în anonimat. La 
uzina de utilaje, în schimb, chemă
rile sînt foarte generale. Cităm : 
„Să gospodărim cu grijă materiile 
prime, să reducem consumul de 
metal" sau „Să realizăm numai pro
duse de bună calitate". Desigur, in
tenția e bună, dar concretizarea, 
precizarea unui obiectiv exact le-ar 
conferi o notă efectiv mobilizatoare. 
Nu poate trece neobservată nici sără
cia tematică, care se manifestă în se
lecția afișelor. Ineficient este dese
ori folosită și vitrina calității. La 
Prundul Bîrgăului, bunăoară, în spa
țiul rezervat lucrărilor de bună cali- 
iate, a exemplelor demne de urmat, 
erau expuse, alături de unele pro
duse, numele celor care le executa
seră și o explicație succintă asupra 
metodelor lor de muncă. Dar, deși 
era expus un singur rebut, autorul 
lui era lăsat, cu „discreție", în anoni
mat...

Punem punct însemnărilor, nu îna
inte de a formula încă o cerință. 
Firesc, la început de an organizațiile 
de bază au asigurat înnoirea agita
ției vizuale, folosind forme diverse, 
în funcție de sarcinile noi care stau 
în fața fiecărui colectiv. Dar tot atit 
de firesc este ca acum, la încheierea 
primului trimestru, ea să fie înnoită, 
pentru a reflecta atît rezultatele o- 
ferite de bilanț, cît și sarcinile asu
pra cărora trebuie să se concentreze 
în mod deosebit atenția în lunile 
următoare. Aceasta este o cerință 
care trebuie Să șe concretizeze pre
tutindeni în județ prin organizarea 
unei agitații vizuale concrete, an
corate puternic în actualitate.

Ioan VLANGA

Din îndemnul conștiinței. Recent-Sn haIa de stocaJ

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Glieorțjhe DAVID 
șl corespondenții .Scintei*'

a fabricii de oxigen din cadrul Combinatului siderurgic Galați a iz
bucnit un incendiu, ce făcea iminentă o explozie în lanț. Trebuia in
tervenit urgent și oprite toate sursele de alimentare a focului. Co
munistul Alexandru Apostol, care se pregătea să iasă din schimb, îm
preună cu fizicianul Antcn Salanți au început lupta cu flăcările. Ac- 
ționînd ferm. în cîteva minute pline de încordare, au reușit să în
chidă ventilele celor 19 vane și să înlăture o avarie deosebit de gravă. 
(Victor /Pogor, tehnician).

® Cu trei luni mai devreme va fi dat comPlet în func- 
țiune complexul zootehnic de tip industrial din comuna Zănești, ju
dețul Neamț. Prin refolosirea unor importante cantități de cherestea, 
a panourilor de cofraje, prin utilizarea judicioasă a cimentului, ote
lului beton etc., constructorii de aici vor realiza economii de mate
riale în valoare de peste 100 000 lei. (Ion Axinte, comuna Zănești. ju
dețul Neamț).

® HOUO hfiCÎarS vor plantate cu salcîml în primăvara 
aceasta în comuna Coteana. județul Olt, în locul pădurii de stejar 
din punctul „Cotenița", defrișată recent. Cîțiva ani la rînd. printre 
rîndurile de salcimi se va cultiva porumb, astfel că foloasele vor fi ■ 
duble. (Vasile Tonu, comuna Coteana, județul Olt).

® Solicităm conducerii întreprinderii de transporturi auto 
din Tg: Mureș să repună în circulație cursa de pe ruta Tg. Mureș— 
Bahnea—Gogan—Cund. Ar veni astfel în întîmpinarea cerințelor noas
tre, ușurîndu-ne legătura cu alte localități și, mai ales, cu orașul Tîr- 
năveni, unde deseori ne deplasăm cu treburi la 
(semnează 34 de săteni).

@ Comoditate păgubitoare ! Potrlvit unui contract în- 
cheiat cu exploatarea de gospodărie orășeneasca, la ‘ ‘ 
pe strada Republicii nr. 3 din Vișeul de Sus, săptămînal trebuie să se 
facă vidanjarea bazinului colector. Salariații respectivei întreprinderi, 
din comoditate, în loc să-și respecte obligația prevăzută în contract, 
au deschis o conductă la subsolul blocului, inundîndu-1. în acest fel, 
pe lingă necazurile provocate locatarilor, se degradează și imobilul. 
(Ion Papură, Vișeul de Sus, județul Maramureș).

® Din resurse interne au amenaiate> curind, ia 
întreprinderea „Nicolina“-Iași, prin munca patriotică a salariatilor. o 
creșă cu 50 de locuri, garderobe la grupul social, o seră pentru flori, 
în suprafață de 120 mp, un parc etc. (Constantin Petrovici, tehnician).

® De doi Uni u?teP'; primesc două adeverințe de vechime 
pentru perioadele lucrate în anii 1962, 1968 și 1969 la I.C.F. Cimpu- 
lung, județul Argeș, și la I.R.C. Sibiu, care imi sînt necesare la com
pletarea carnetului de muncă în vederea pensionării. Cererile șl de
plasările mele repetate la cele două întreprinderi nu s-au soldat cu 
nici un rezultat. Cit să mai aștept ? (Ion F. Pătrașcu, comuna Stollești, 
județul Vîlcea).

® Propunem orSanelor medicale de resort să găsească o mo> 
dalitate de a Înregistra la spitalele de urgentă numele și adresa ce
lor care aduc persoane accidentate. Ar ușura, în acest fel, clarificarea 
multor probleme in legătură cu situația unor internați și împrejură
rile în care a survenit accidentul. (Aurel Roncea, municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, județul Bacău).

® CUSa tehnicii" organizată in cadrul Casei de cultură a 
sindicatelor din Pitești, dispune în prezent de un bogat fond de do
cumentare. Pe lîngă cele cinci lectorate tehnice cu activitate perma
nentă, „Casa tehnicii" a găzduit numeroase simpozioane, mese rotunde, 
dezbateri, expuneri și demonstrații practice, la care și-au adus con
tribuția personalități de seamă ale vieții științifice și tehnice din țara 
noastră. (George Apostol, membru al biroului executiv al Consiliului 
municipal al sindicatelor Pitești).

® Indiferență. De mai multe *kptămînl, majoritatea ceasu
rilor instalate pe străzile municipiului Brăila s-au oprit. Nu toate 
deodată, ci la ore diferite. Ba, unele dintre ele au rămas și fără 
ace. Mai multă atentie din partea edililor locali ar fi, se înțelege, in
tr-un... ceas bun. (Ion Toader, muncitor, Brăila).

diferite instituții

blocul nr. 1/b de

INAUGURAREA UNUI MARE
COMERCIAL LA ROȘIORII DE VEDE
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CE I DE FĂCUT?

COMPLEX

llustratd din Slanic Moldova

Foto : S. CristianNoul magazin „Crinul" din Alexandria

ALEXANDRIA (Corespondentul 
„Scînteii", Alexandru Brad). — Ce
tățenii orașului Roșiorii de Vede au 
la dispoziție, începînd de vineri, 23 
martie, un mare și modern complex 
comercial. Inaugurat în prezența re
prezentanților organelor locale de 
partid și de stat și a unui numeros

public, noul . .
cui" din Roșiorii de Vede, organizat 
aproape în întregime pe sistemul au
toservirii, dispune de un spațiu co
mercial de 3 480 metri pătrat! și pune 
la dispoziția publicului circa 25 000 
de articole din nomenclatorul pro
duselor alimentare și nealimentare.

I
I
I

1 
\ 
\

Cunoscută prin 
cadrului natural 
este amplasată, ca 
prietățile curative 
lor sale, stațiunea 
terică Slănic Moldova atrage, în 
fiecare an, un mare număr de 
oaspeți veniți să-și îngrijeas
că sănătatea. Numai în 1973 au 
venit aici la tratament 50 000 de 
oameni. Au fost îmbunătățite 
an de an atît condițiile de tra
tament, cît și cele de alimen
tație și cazare. După cum sîn- 
tem informați ’ "
în stațiune au 
ultima vreme, 
balnear cu o 
de locuri, un 
vilă cu confort sporit, 
alimentare, spații comerciale și 
de servire. în același timp, in 
vilele existente au fost intro
duse apa curentă și încălzirea 
centrală. Toate acestea au cre
at condiții ca stațiunea să aibă 
un caracter permanent. Medi
cul Mihai Budu, directorul în
treprinderii balneare, ne spti- 
nea că odată cu noul sezon es
tival va fi dată în folosință o 
nouă bază de tratamente dota
tă cu instalații și aparatură 
modernă. Aici vor fi efectuate, 
zilnic, cîte 4 000 de proceduri de 
electroteranie și hidroterapie 
completă. Pentru prima dată, la 
Slănic-Moldova se vor face cure 
externe cu ape minerale pen
tru tratarea afecțiunilor reuma
tismale. Totodată, se execută 
lucrări de amenajare și moder-

de O.J.T. Bacău, 
fost construite, in 
un mare complex 
capacitate de 500 
hotel turistic, o 

blocuri

nizare ale zonei izvoarelor cu 
apă minerală, pentru ca 
cele 20 de izvoare să fie 
tralizate în două pavilioane 
pacienții vor găsi atît apă 
cît si încălzită, conform 
cripțiilor medicale. O 
pentru cei ce vor veni în acest 
an la Slănic : a fost descoperit 
primul izvor cu ape alcaline in
dicat pentru tratamentul afec
țiunilor renale.

Pentru pacienții cu afecțiuni 
astmatice, stațiunea a organizat 
un sanatoriu subteran în mine
le de sare de la Tg. Ocna. Pen
tru noul sezon, capacitatea sana
toriului se va dubla.

Prin grija Oficiului județean 
de turism Bacău au fost create 
condiții tot atît de bune și pen
tru petrecerea timpului liber a 
celor ce vin la tratament și odih
nă. în stațiune există o casă de 
cultură cu un cinematograf, un 
club, biblioteci, terenuri de 
sport. în jurul stațiunii au fost 
amenajate numeroase puncte de 
atracție : campingurile de la 
Cherecheș și Poiana Sărată, res
taurantul în stil rustic de la cas
cada Slănic, cabane turistice 
și altele. Pentru amatorii de 
drumeții, filiala de turism din 
stațiune organizează excursii pe 
Văile Uzului și Trotușului, la 
monumentele istorice și natura
le din ținuturile Neamțului, 
Brașovului și Sucevei.

Gheorțjhe BALTA 
corespondentul „Scinteil"

toate 
cen- 
unde 
rece, 
pres- 

noutale

De la specialiștii institu
tului de cercetări și pro
iectări pentru industria de 
celuloză și hirție și con
ducerea întreprinderii de 
salubritate a Capitalei am 
primit eiteva date care me
rită atenția noastră, a tu
turor. Aflăm, de pildă, că 
fiecare familie mai nu
meroasă, care are domici
liul în 
nomisi 
cită se 
molid 
falnic în vîrstă de 60—70 
de ani.

Zilnic, aducem în casele 
noastre ziare, cărți, caiete, 
broșuri, reviste, pungi, cu
tii și tot felul de ambala
je din carton. Ce se în- 
timplă cu această uriașă 
cantitate de hîrtie după 
ce a fost folosită ? Simplu : 
se aruncă. O cifră convin
gătoare : din cele peste 
500 000 tone de resturi me- ' 
najere, pe care I.S.B. le-a 
transportat anul trecut din 
Capitală spre gropile de 
gunoi, 12 la sută, adică 
peste 60 000 de tone ( !), 
reprezintă deșeuri din hir
tie și 
rie.

Cum 
cît și . 
consumul de hîrtie este în 
creștere. Dar în ultimă in
stanță, hîrtia, mucavalele 
au la bază celuloză în a- 
mestec cu pastă mecanică 
de lemn. Deci, e lemn, a- 
dică — pădure. Cită ? Pen
tru fiecare tonă de hîrtie 
sînt necesari aproximativ 
patru și jumătate, pînă la 
cinci metri cubi de masă 
lemnoasă. Și fiindcă un 
hectar de rășinoase, la 
maturitate, dă, in medie, 
300—400 mc de masă lem
noasă, înseamnă că oferă 
materie primă pentru cir
ca 80 tone de hîrtie. Apoi 
va trebui să mai așteptăm 
timp de șaizeci-șaptezeci 
de ani ca de pe acel hec
tar să mai obținem alte 
80 de tone ! Cam mult de 
așteptat și cam mică re
colta, dacă ne gîndlm că

nunțai deșeurile de hîrtie 
ce ajung anual la gropile 
Capitalei corespund des
puierii a 750 ha de pădure.

De ce am înșirat 
acestea ? Se știe că 
latura constituie o 
rie primă ce poate 
nou prelucrată sau 
tă ca adaos la fabricarea 
hîrtiei șl a mucavalelor 
noi. Deci, se impune de Ia 
sine ideea că este necesa
ră recuperarea acestei ma-

de mare Importanță eco
nomică.

Unele începuturi s-au 
fă'cut. Sub egida organi
zațiilor U.T.C. și de pio
nieri s-au organizat cam
panii de colectare a hîrtiei 
prin școli. Pe aceeași linie 
se înscriu și unele iniția
tive ale comitetelor de ce
tățeni și asociații de loca
tari din diferite cartiere 
din Capitală și din alte 
orașe. Dar acțiunile res-

păcate, totul se aruncă la 
lăzile de gunoi. Vin auto
gunoierele I.S.B., le ridică 
și le transportă la groapă, 
unde nimeni nu se mai o- 
cupă de recuperarea hîrtii- 
lor.

Există totuși o în
treprindere binecunoscută, 
D.C.A. care colectează di
feritele deșeuri ce pot fi 
prelucrate în întreprinde
rile industriei 
clusiv hirtia.

TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO
bani de valori fixe și variabile. 
Important de reținut este faptul 
că la această tragere excepțio
nală Administrația de Stat 
Loto-Pronosport va atribui cîș- 
tiguri pentru 3 numere din 18 
și 24 extrase. Se participă cu 
bilete de 5 lei și 15 lei, varianta 
de 15 lei avînd dreptul de par
ticipare la toate cele 6 extra
geri. Depunerea biletelor cîști- 
gătoare se va face pînă în ziua 
de 30 martie 1974, la ora 13, în 
orașele reședință de județ, și 
pînă vineri 29 martie 1974, la 
ora 13, în celelalte localități.

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport informează partici- 
panții că la 26 martie 1974 or
ganizează o tragere excepțională 
Loto după noua formulă tehnică 
aplicată la 29 ianuarie 1974. Se 
vor efectua 6 extrageri. în total, 
se vor extrage 42 de numere 
ciștigătoare. Printre altele, la 
tragerea excepțională Loto din 
26 martie 1974 se vor atribui 
autoturisme „Moskvici 408/412“ 
și „Skoda S-100", precum și 
excursii în Bulgaria, Iugoslavia 
și Turcia. De asemenea, se vor 
atribui importante cîștiguri în

terii prime. Considerentele 
sînt multiple : cum spu
neam, refacerea unui hec
tar de pădure de gășinoa- 
se durează de la o jumă
tate de secol în sus, pre
țul celulozei crește în per
manență, iar transportul 
fiecărei tone de gunoi la 
groapă Costă în prezent 
peste 100 de lei (hîrtia a- 
vind ca volum o pondere 
foarte mare în totalul de
șeurilor menajere ce se 
evacuează din oraș).

Deci, cum se face recu
perarea deșeurilor de hîr
tie ? Desigur, depinde în
tr-o foarte mare măsură 
de. interesul pe care fie
care cetățean îl manifestă 
pentru o asemenea operă

pective durează o zi, două, 
trei și apoi, din nou, sînt 
date uitării, deși cantită
țile de hirtie, ce nu mai 
fac trebuință în gospodă
rie cresc zilnic. Ceea ce 
s-a încercat, ici, colo, ar 
putea fi continuat, extins 
și mai ales permanentizat. 
Căci, într-adevăr, or
ganizațiile de pionieri, 
U.T.C., comitetele cetățe
nești, asociațiile de loca
tari pot face multe, foarte 
multe lucruri bune în a- 
ceastă privință.

Dar ce face cetățeanul 
care are în casa Iui caiete, 
ziare, maculatură de care 
dorește să scape și ar fi 
bucuros să le depună un
deva, îneît să fie folosite ? 
Ca regulă generală,

Insă cetățeanul în legătură 
cu întreprinderea respec
tivă ? Pentru că, în orice 
caz, la el nu se adună tone 
de maculatură, ca să che
me camionul D.C.A.-ului 
să le ridice. Deci ? Am în
treprins un mic sondaj. în 
postură de cetățean din 
Vatra Luminoasă, care 
vrea să predea niște hirtii, 
sunăm la 41.13.90. Ni se re
comandă imediat să ne a- 
dresăm la telefonul 13.31.11. 
Sunăm, dar nu răspunde 
nimeni. Revenim la pri
mul număr în calitate de 
cetățean din Floreasca ; a- 
ceeași recomandare, plus 
indicația să ne adresăm 
personal tovarășului Trîm- 
bițașu, din str. Sf. Ghecr- 
ghe Nou nr. 9, După aceea,

cu tramvaiul 5 vom putea 
aduce și hîrtia.

Episodul, firește, ar fi 
bine să fi fost o neînțele
gere sau doar o neglijență, 
dar în realitate ilustrează 
sistemul de colectare al a- 
cestei unități care (după 
cum am aflat) se rezumă 
In principal la achiziționa
rea de hirtii provenite din 
arhive, deșeuri poligrafice 
etc. Deci nu este la înde- 
mîna cetățeanului.

Ar fi poate necesar să se 
Înființeze centre D.C.A. 
permanente sau volante, 
mai la îndemînă, după 
exemplul celor colectoare 
de sticlă, care să cointere
seze la păstrarea și preda
rea hîrtiei deșeu casnic 
bună stare.

O altă posibilitate ar 
recuperarea cvasi-totală 
hîrtiilor și cartoanelor, 
sau fără sortare, la gropile 
de deșeuri menajere cu 
prelucrarea lor pe loc sau 
în altă parte, în pastă de 
hîrtie.

Nu e în Intenția noastră 
de a oferi rețete definitive, 
optime în ce privește re
cuperarea și utilizarea de
șeurilor de hîrtie. In con
dițiile de astăzi, cînd cere
rea de hîrtie este în conti
nuă creștere, cînd furnizo
rii de celuloză fac față cu 
greu solicitărilor, cînd ne
cesarul de masă lemnoasă 
crește mult mai repede 
decît pădurea ni se pare 
că neglijarea acestei surse 
de materii prime echiva
lează cu o foarte mare ri
sipă, Avem convingerea că 
reprezentanții avizați ai 
Ministerului Comerțului 
Interior, ai unităților co
lectoare, ai departamentului 
chimiei ca producător al 
hîrtiei, ai institutelor spe
cializate de cercetare, îm
preună cu municipalitățile 
respective ar putea găsi, o- 
perativ, o Soluție bună 
valabilă pentru mulți 
de aici înainte.
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Ce caracterizează în mod deosebit
lucrările agricole din această primăvară

PREOCUPAREA DE A REȚINE
PRIN TOATE MIJLOACELE APA DIN SOL

precizează dr. ing. Nicolae ȘTEFAN,
adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor

care se execută acum trebuie 
urmărească realizarea acestui 
biectiv.

să
o-

— Se știe că, datorită faptului că 
toamna și iarna au fost sărace în 
precipitații, teritoriul țării prezintă 
o puternică diferențiere în ce pri
vește rezerva de apă. Aceste re
zerve sînt mai mici în Moldova, 
Dobrogea, Bărăgan și parțial în 
Podișul Transilvaniei. Precipitații
le din prima parte a lunii martie, 
mai abundente în Oltenia și par
tea de vest a Munteniei, au contri
buit la umezirea solului pe o adîn- 
cime apreciabilă. In ultimele zile, 
vremea s-a încălzit brusc și, după 
cum am fost informați de specia
liștii Institutului de meteorologie 
și hidrologie,? la suprafața solului 
s-au înregistrat în unele localități 
temperaturi neobișnuit de mari, de 
38—40 grade, iar la adîncimea de 
10 cm — temperatura a ajuns la 10

grade, ceea ce se întîmplă în mod 
obișnuit în luna aprilie. Această 
evoluție a vremii are un aspect 
pozitiv, deoarece permite accelera
rea lucrărilor în cîmp, dar și unul 
negativ, întrucît favorizează pier
derea apei din sol. Meteorologii 
ne-au asigurat că după cîteva zile 
de insolație puternică se va înre
gistra o răcire accentuată a vremii, 
temperatura coborînd în cursul 
nopții, în unele zone, pînă aproape 
de zero grade. Dar și în luna apri
lie — apreciază meteorologii — 
'timpul va fi mai călduros, tempe
raturile medii fiind cu 2—3 grade 
mai ridicate decît în anii obișnuiți. 
în aceste condiții, bătălia pentru 
recoltă este bătălia pentru păstra
rea apei în sol : toate lucrările

— In mod concret, cum 
trebuie executate în aceste 
condiții lucrările solului și 
semănatul. Cum apreciați 
desfășurarea pînă acum a 
lucrărilor agricole din aceas
tă primăvară ?

DOLJ

SPECIALIȘTII-
5

nici o noutate 
agricolă a ju- 

unităților agri- 
din

PE OGOARE!
Deși n-a comunicat 

specialiștilor, Direcția 
dețului Dolj a trimis 
cole o circulară (numărul 1143 
26 februarie) prin care întărește o- 
bligativitatea respectării termenelor 
de insămînțare în epoca optimă. 
După cum 
stantin 
adj unct 
natarul 
cutarea 
mănatului este prima condiție de ca
litate, dincolo de cifrele cantitative 
pe care le prezintă situația operati
vă". Dacă judecăm faptele — în spe
ță consecințele acestei circulare — 
ajungem la o nouă manifestare a 
unei practici mai vechi, și anume 
cea a înlocuirii muncii operative de 
Îndrumare cu adrese.

Spunem acest lucru deoarece ter
menele — și acestea constituiau „mie
zul" circularei — nu sînt respec
tate. La 21 martie mai erau de 
efectuat în cooperativele agricole 
din județul Dolj arături de primă
vară pe aproape 2 000 hectare, de 
semănat 500 ha borceaguri, 200 hec
tare ovăz, iar la semănatul sfeclei 
de zahăr și al lucernel procentele de 
realizare erau foarte mici. La direc
ția agricolă se apreciază că la data de 
25 martie se va încheia semănatul 
culturilor din prima urgență. Curios 
este faptul că o întrerupere de 10 
zile, cauzată de condițiile meteo
rologice, a amînat cu circa 20 de 
zile realizarea urgențelor din campa
nia agricolă de primăvară, iar la 
unele categorii de lucrări, procen
tele se situează sub nivelul mediei 
obținute de județele cu aceleași 
condiții. Ce obstacole determină în
cetinirea vitezei de lucru 4 Lipsa 
unor sortimente de semințe — lu
cerna, cartofii — ar fi una din cau
ze. Dar unitățile agricole sînt lăsate 
să se „descurce cum știu". Dacă 
direcția agricolă impune „termene 
fixe" de execuție, de ce nu asigură 
condițiile necesare îndeplinirii lor ? 
Și sămînța este oricum o problemă 
primordială pentru că lipsa ei la 
unele sorturi va determina schimba
rea planurilor de cultură pe multe 
sute de hectare, lucru nu tocmai 
ușor acum cînd fiecare zi trebuie de
dicată exclusiv cîmpului. " 
piele sînt numeroase. Spicuim 
cîteva : cooperativele agricole 
tovoești, Malu-Mare, Șimnic, 
.percenii Vechi.

Certitudinea unei activități 
pe ogoare poate fi depistată cel mai 
sigur din activitatea stațiunilor de 
mecanizare, deoarece campania de 
primăvară depinde în cea mai mare 
parte de munca mecanizatorilor. Și 
care poate fi impresia formată cînd 
într-o zi excelentă de lucru, de-a 
lungul unui traseu cuprinzînd loca
litățile Malu-Mare, Secui, Teasc, 
Bratovoești, multe tractoare erau

epoca
ne spunea ing. Con- 

Gheonea, director general 
al direcției agricole — sem- 
circularei amintite — ....exe-

în epoca optimă a se-

nemișcate. în curtea secțiilor de me
canizare. La secția nr. 5 Secui, a 
S.M.A. Cîrcea, din 16 tractoare nu
mai 4 erau la lucru ; la secția nr. 4 
Radovanu a S.M.A. Perișor, din 19 
tractoare, 16 funcționau, iar 3 erau 
în reparații. Deci se poate spune că 
nu atît lipsa mijloacelor, tehnice ne
cesare pregătirii terenului sau se
mănatului, cît insuficienta exploa
tare a capacității lor determină rit
muri încetinite. Aceasta explică de 
ce la ora actuală nu au fost făcute 
lucrări de pregătire a terenului pe 
toate suprafețele. Se spune că „la 
noi solul are acum mai multă apă șl 
deci nu-i nici o grabă". Dar căldurile 
pot face să se piardă din rezerva 
de umiditate din sol.

Un rol deosebit de important, în 
condițiile actualei campanii agricole, 
cînd pentru păstrarea umidității 
toate lucrările solului trebuie făcute 
repede și diferențiat, revine spe
cialiștilor agronomi. „Pentru înfăp
tuirea sarcinilor mari legate de creș
terea producției agricole, specialiștii 
trebuie să se preocupe zi de zi âtît 
de aplicarșa metodelor moderne teh
nice, cît și de întărirea disciplinei, 
ordinii și spiritului de răspundere în 
toate sectoarele de activitate" — ne 
spunea inginerul Dan Lupii, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Cetate. Declarația luată în „sufletul 
tarlalei" de la interlocutorul de mai 
sus a fost completată de imaginea 
lucrului. Primele 40 de hectare des
tinate sfeclei de zahăr, bine pregă
tite cu combinatorul au și fost se
mănate. Dar cum poate fi caracteri
zată activitatea inginerilor de 
la cooperativele agricole Secui, 
Teasc, Bratovoești, care la orele 
prînzului încetează activitatea și se 
grupează la sediul cooperativei sau 
în alte locuri presupuse de lucru, 
dar unde de fapt nu se face nimic? 
Direcția agricolă a prevăzut că vor 

.fi penalizați toți cei care răspund 
de semănat și nu respectă încadra
rea în epoca optimă, iar stațiunea 
de mecanizare pierde dreptul de 
premiere. După cum aflăm, pînă 
acum. 80 de cadre tehnice au fost 
sancționate, 
s-a întrepri

— Nu pot fi făcute recomandări 
de ordin general, deoarece există 
diferențe mari de la o zonă la alta 
în ce privește aprovizionarea so
lului cu apă și dezvoltarea semă
năturilor de toamnă. Sînt utile însă 
cîteva raționamente care să dea 
posibilitate specialiștilor din agri
cultură să judece fiecare situație 
în parte și, pe această bază, să in
dice aplicarea celor mai potrivite 
măsuri tehnice. înainte de toate 
vreau să arăt că deși solul este; în 
general, mai puțin aprovizionat cu 
apă, avem marele avantaj că din 
toamnă au fost făcute arături pe 
aproape toate suprafețele care se 
însămînțează în primăvară. Cele 
300 000 hectare restanță au fost a- 
rate în cea mai mare parte, la sfîr- 
șitul iernii, mai rămînînd de arat 
unele suprafețe în cooperativele 
agricole din județele Suceava, Ma
ramureș și Bacău. De asemenea, s-a 
terminat fertilizarea semănăturilor 
de toamnă. întrucît temperatu
rile au crescut brusc în toa
tă țara, iar meteorologii nu pre
văd schimbări substanțiale în evo
luția timpului se impune ca spe
cialiștii să adapteze tehnologiile 
specifice culturilor condițiilor de 
umiditate din fiecare zonă. Toate 
lucrările solului trebuie executate 
în așa fel încît să se păstreze cît 
mai multă apă în pămînt. Ca re
gulă generală, trebuie delimitat nu
mărul și adîncimea la care să fie 
executate lucrările. După cum re
zultă din situația centralizată azi 
la minister (22 martie n.r.), ogoa
rele de toamnă au fost discuite și 
grăpate in proporție de 80 la sută 
în întreprinderile agricole de stat 
și 62 la sută in cooperativele agri
cole. în unele județe aceste lucrări 
au fost încheiate : Ialomița, Con
stanța, Buzău, Arad, Bihor, în 
timp ce în altele — Dolj, Vîlcea, 
Dîmbovița, Gorj — ele au fost exe
cutate pe suprafețe restrinse, față 
de timpul în care ne găsim. Lu
crările care se execută în conti
nuare trebuie făcute cu multă gri
jă, folosindu-se grape ușoare și șine 
de fier care permit nivelarea ară
turii. Pregătirea patului germinativ 
nu trebuie să se facă decît în 
preajma semănatului. Desigur, noi 
nu tratăm cazurile extreme, ci nu
mai cele generale. Arăturile bolo
vănoase vor fi lucrate altfel decît 
solul care este aprovizionat normal 
cu apă. în toate cazurile însă, tre
buie să se evite orice lucrări de 
prisos care duc la pierderea apei.

se manifestă o reținere în ce pri
vește însămînțarea unor culturi. 
Trebuie avut în vedere faptul că 
s-a instalat căldura și în straturile 
mai adînci ale solului. Prin urmare, 
chiar în condițiile unei scăderi de 
temperatură, semințele nu vor fi 
afectate. Se cere ca peste tot să 
se asigure condiții optime răsăririi 
plantelor. Adîncimea de semănat să 
fie la limita 
în tehnologia 
asemenea, să 
șoare care să 
tact cît mai bun cu solul.

maximă recomandată 
fiecărei culturi. De 
se facă tăvălugiri u- 
pună sămînța în con-

«SI
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întreprinderea Industria linii-Timișoaro. Aspect din secția preparare

BUZĂU

— In aceste condiții, cum 
trebuie să 
sămințările

se desfășoare în
de primăvară ?

Exem- 
doar 
Bra- 
Ciu-
lente

Ne întrebăm însă ce 
s-a întreprins concret și operativ 
pentru ca specialiștii să fie pe 
goare. Căci lucrul făcut de mîntu- 
ială așa rămîne. De aceea se cer 
prevenite asemenea situații care pot. 
influența negativ recolta viitoare.

Prea multe nereguli în desfășura
rea lucrărilor agricole de primăvară 
în județul Dolj. Se pare că unii spe
cialiști s-au obișnuit cu o tutelare 
măruntă, ineficientă. Nu este 
oare aceasta urmarea faptului că 
circularele au înlocuit sprijinul con
cret pe teren ?

Ștefan 
Nistor

o-

DORGOȘAN
ȚUICU

SEMĂNATUL ÎNDATĂ DUPĂ
PREGĂTIREA TERENULUI

— Ce trebuie întreprins 
pentru ca cele 1 300 000 ha 
amenajate pentru irigat să 
fie folosite complet și efici
ent ?

— In condițiile 
factorul principal 
în vedere la începerea semănatului 
fiecărei culturi nu este temperatu
ra, ci umezeala din sol. Prin ur
mare, pentru a folosi cît mai efi
cient rezerva de apă care poate 
asigura încolțirea semințelor și ră
sărirea plantelor, trebuie grăbite 
însămînțările. Se impune ca, în a- 
ceste zile, să se încheie semănatul 
culturilor din prima epocă — or- 
zoaică, plante furajere, sfeclă de 
zahăr, in, iar din săptămîna care 
vine să se treacă, în zonele din 
sudul și vestul țării, la semănatul 
florii-soarelui. La unii specialiști

acestei primăveri, 
care trebuie avut

— Avem, într-adevăr, o întinsă 
suprafață de teren amenajată pen
tru irigat. Pentru executarea lu
crărilor de amenajare au fost chel
tuite zeci de miliarde de lei. Da
toria noastră este ca aceste terenuri 
să le folosim cît mai bine, să apli
căm corect tehnologiile, încît să ob
ținem recolte maxime, chiar mai 
mari decît cele prevăzute în stu
diile tehnico-economice, experiența 
unităților agricole fruntașe dove
dind că acest lucru este pe de
plin posibil. Dispunem de mijloa
ce tehnice și cunoștințe care ne 
permit ca suprafețele amenajate 
pentru irigat să fie folosite cît 
mai bine. în condițiile acestui an 
această sursă de sporire a produc
ției agricole trebuie folosită mai 
bine, începînd chiar din aceste 
zile. în planul de măsuri privind 
desfășurarea campaniei agricole de 
primăvară, ministerul a prevăzut 
ca direcțiile agricole să ia măsuri 
ca toate amenajările existente să 
fie puse în funcțiune pînă la sfîr- 
șitul lunii martie, iar în lunile a- 
prilie și mai să se facă noi ame
najări pe o suprafață de 
100 000 de ha, folosind surse 
cum sînt cursurile de apă, 
tele acumulări mai mici — 
eleștee etc. De asemenea, s-a pre
văzut introducerea apei în canalele 
sistemelor de desecări pentru a se 
asigura creștefea nivelului apei 
freatice și irigarea suprafețelor în
vecinate.

Pentru a se putea trece la efec
tuarea udărilor trebuie încheiate 
toate pregătirile. în toate sistemele 
de irigații stațiile de pompare au 
fost revizuite, iar canalele, magis
trale au fost reparate. Din controa
lele efectuate pe teren a rezultat 
însă că nu au fost curățite cana
lele secundare, sarcină care revine 
unităților agricole. S-a constatat, 
de asemenea, că în multe coopera
tive agricole din județele Constanța 
și Brăila utilajele de irigat nu au 
fost reparate. Ministerul a indicat 
direcțiilor agricole județene să se 
solicite sprijinul organelor și or
ganizațiilor de partid, al consiliilor 
populare în vederea organizării de 
colective de tehnicieni și munci
tori calificați din S.M.A. și I.A.S., 
uzinele de reparații și alte unități 
economice din județ care să veri
fice în fiecare unitate agricolă sta
rea utilajelor de irigat și să acorde 
asistență tehnică în vederea punerii 
lor în funcțiune.

Cele arătate mai sus au fost pre
cizate de mult timp, multe din ele ' 
fiind comunicate și prin presă. Ele
mentul nou îl constituie accentua
rea evaporării apei din sol ca ur
mare a căldurilor puternice din 
ultimele zile. Iată de ce trebuie să 
se acorde și mai multă atenție 
păstrării apei în sol, extinderii iri
gațiilor.

peste 
locale, 
diferi- 
iazuri,

Convorbire realizată de
Ion HERȚEG

r

Anul trecut, în județul Buzău s-au 
desfășurat ample acțiuni în vederea 
evacuării excesului de apă. Acum, 
din contră, lucrările ce se' execută 
au ca obiectiv păstrarea apei în sol 
și asigurarea unui bun pat germina
tiv pentru semințe. în acest scop se 
lucrează zi și noapte. La lumina fa
rurilor, mecanizatorii ce servesc 
cooperativa agricolă din Poșta Cîl- 
nău au pregătit cea mai mare parte 
a suprafeței destinate sfeclei de 
zahăr, iar în primele ore ale dimi
neții au trecut la semănat. în cîteva 
zile și nopți s-a însămînțat întreaga 
suprafață de 110 ha. Pe această li
nie se înscrie și activitatea desfășu
rată în cooperativa agricolă Cochir- 
leanca. Tractoriștii Petre Stanciu, Ion 
Toader și Ion Anghel pregăteau te
renul cu cultivatoarele, iar în urma 
lor lucrau 10 semănători. Organiza
rea lucrului în flux continuu, cu 
mașinile grupate, a permis însămîn- 
țarea, pînă joi seara, a 250 ha din 
cele 450 ha planificate cu sfeclă de 
zahăr, într-un pat germinativ a că
rui umiditate a fost menținută in
tactă.

„Pentru a păstra umiditatea solu
lui — ne relata ing. Cosma Zaharia, 
președintele cooperativei agricole 
Padina — am adoptat un sistem de 
execuție a lucrărilor adecvat : ară
turile de toamnă sînt lucrate cu gra
pa reglabilă perpendicular pe sensul 
arăturii. în tarlalele bolovănoase, la 
pregătirea terenului, discurile lu
crează în agregat cu grapele regla
bile. Pînă la sfirșitul săptămînii vom

termina lucrările -pe toate cele 2 100 
ha“. Aci, numeroși mecanizatori — 
D. Cornel, N. Andrei, M. Negru, St. 
Dumitrache — lucrează de mai multe 
zile în schimburi prelungite pentru 
a încheia cît mai repede însămința- 
rea sfeclei de zahăr.

Intr-o tarla a cooperativei agricole 
Bălăceanu, mecanizatorul Florică 
Udatu a oprit tractorul, întoreîndu-se 
pe rîndurile ce se închegaseră în 
urma semănătorii. „Eu sînt primul 
care verific calitatea lucrării, astfel 
că pot corecta pe loc adîncimea și 
densitatea semințelor" — ne spune 
tractoristul. In această tarla. 7 trac
toare lucrează la pregătirea terenu
lui cu discuri și tăvălugi. în urma 
lor vin trei semănători, astfel încît 
intervalul dintre pregătirea terenu
lui și insămînțare a fost micșorat.

La Smeeni, după cum ne declara 
tov. Gheorghe Dinu, președintele 
cooperativei agricole, la pregătirea 
terenului se folosește cultivatorul, 
care asigură o afinare la suprafață 
și permite mehținerea umidității.

încheind semănatul sfeclei de za
hăr, o serie de cooperative agricole 
— Greceanca, Clondiru — au dirijat 
imediat semănătorile pe solele desti
nate florii-soarelui. In cîteva zile, în 
cooperativele agricole din județ au 
fost însămînțate 600 ha cu floarea- 
soarelui, urmînd ca săptămîna viitoa
re viteza zilnică să sporească simți
tor.

Cu doi ani 
mai precis la 
1972, în ziarul 
s-a 
„Pentru 
le-a 
instalațiilor le 
randamentul" 
critica faptul că impor
tante obiective producti
ve puse în funcțiune la 
întreprinderea „Colorom" 
din Codlea, ori nu pro
duceau, ori lucrau mult 
sub capacitate. Cauzele ? 
Lipsa posibilităților de 
desfacere, ca urmare a 
slabei prospectări a pie
țelor interne sau externe, 
nepunerea la punct a 
unor tehnologii, insufici
enta mobilitate în rea
daptarea unor instalații 
pentru fabricarea altor 
produse necesare econo
miei. în încheierea arti
colului se spunea : „Ca
zul

publicat 
că 

lipsit ]

In urmă,
8 aprilie 
„Scînteia" 

articolul 
proiectelor 

perspectiva, 
lipsește... 

în care se

„Colorom“-Codlea nu 
lămurit în prezent 
de către centrală, 
de • minister. Impor- 
este ca, pe baza unei 

analize realiste, respon
sabile a situației de fapt, 
să se ia măsuri imediate 
și eficiente, împreună cu 

.cadrele din uzină, pentru 
încărcarea deplină a tu
turor 
producție în 
mai scurt".

Am revenit 
la „Colorom"

capacităților
timpul

de 
cel

mult

Mihai BÎZU
corespondentul „Scînteii"

nu de
™ din Codlea,
pentru a ne interesa de 
modul în care au evoluat 
lucrurile de la apariția 
articolului și pînă acum, 
de măsurile aplicate pen
tru ca instalațiile respec
tive să funcționeze la 
întreaga lor capacitate.

— Articolul din „Scîn
teia" a avut darul să mo
bilizeze toți factorii răs
punzători, într-un fel sau 
altul, de starea de lu-
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au și fost contractate de diverși i 
beneficiari.

' Cezar IOANA' 
corespondentul „Scînteii" )

La „Industria linii"
Timișoara

Tehnologii moderne
stofe de calitate

In ultimii ani, secțiile de pro
ducție ale întreprinderii „Indus
tria linii" Timișoara au fost su
puse unui amplu proces de dez
voltare și reutilare, fapt ce a 
permis introducerea în fabrica
ție a unor tehnologii moderne 
de înaltă productivitate. La țe- 
sătorie, bunăoară, s-au introdus 
noi mașini de canetat automate 
prevăzute și cu dispozitive pneu
matice de absorbție a prafului 
și scamelor, care asigură nu nu
mai o înaltă productivitate, ci și 
evitarea aderării pe fir a cor
purilor străine. De curînd s-a 
experimentat procedeul de ce- 
rare a urzelilor, soldat cu bune 
rezultate. De friare randament 
sînt și noile mașini de în
nodat urzeli, timpul afectat a- 
cestei operații redueîndu-se, în 
noile condiții, de peste trei ori. 
Noi utilaje și tehnologii au fost 
introduse și la finisaj, țesăturile 
din lînă sau din lină în amestec 
cu fibre chimice produse la „In
dustria linii" cîștigînd noi atri
bute în ce privește tușeul și du
rabilitatea. Concomitent, preocu
parea colectivului de textiliști de 
aici s-a axat și pe înnoirea no
menclatorului de fabricație. La 
articolele tradiționale de stofă 
s-au adăugat altele noi, cu un 
conținut ridicat de fibre chimice. 
Recent au fost create mai multe 
articole cu conținut de melană în 
(JiX.ej'ȘS poziții coloriștice, care

tratamentului termic
In zilele de 21—22 martie la 

Tîrgu-Mureș s-au desfășurat lu
crările celei de-a 4-.a consfă
tuiri de tratament termic orga
nizată de Centrala industriei 
articolelor casnice și utilaje 
tehnologice din cadrul M.I.U.. 
în colaborare cu întreprinderea 
Metalotehnica. 
specialiștii din 
treprinderi din 
tre de cercetări 
tehnice au dezbătut probleme 
teoretice și practice de actuali
tate privind tratamentul termic 
care vizează perfecționarea pro
cesului tehnologic și îmbunătă
țirea calității produselor.

La consfătuire, 
circa 70 de îti- 
toată tara, cen- 
și institute poli-

CONTRASTE
Opt ani, 47 de milioane

și multe amintiri
1966. Printr-un program comun. 

Ministerul Industriei Metalurgice 
și Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele stabilesc să 
realizeze în țară producția cilin
drilor de laminoare. 1970. Se asi
milează cilindrii destinați Combi
natului siderurgic din Hunedoara 
și, ca urmare, se poate elimina in 
întregime importul acestor pro
duse — lucru care s-a și făcut. 
1974. Obținerea cilindrilor pentru 
Combinatul siderurgic din Galați 
a întîrziat însă ; aceștia nu s-au

realizat nici pînă în prezent, așa 
că necesarul de cilindri pentru a- 
ceastă mare unitate metalurgică 
se asigură în continuare din im
port, cheltuindu-se însemnate 
fonduri valutare... Cînd, in ce an 
se va rezolva problema ? Nu de 
alta, dar pînă acum, pentru con
fecționarea cilindrilor respectivi 
s-au cheltuit, din fondurile pen
tru tehnica nouă, 47 milioane lei. 
Sau se consideră că această sumă 
irosită este de domeniul aminti
rilor ?

— Compensatorii len
ticulari de dilatație 
sint produse aflate în 
nomenclatorul între
prinderii de utilaj chi
mic din Ploiești.

— Și ce-i cu asta ?
— Nu te grăbi, că 

nu e tot. Tehnologia 
de fabricație a acesto
ra a constituit obiec
tul unei invenții, dis
tinsă cu Marea meda
lie de aur la Salonul 
internațional al inven
țiilor 
1970.

de la Viena, in

lor. 
unde

Felicitări autori- 
Dar nu înțeleg 
vrei să ajungi.

Să nu-mi spui că ideea 
a fost încuiată intr-un 
sertar.

— N-ai ghicit. Din 
contră, producția de 
compensatori s-a di
versificat, întreprinde
rea ploieșteană specia- 
lizîndu-se în fabrica
ția acestora.

— Specializarea este 
un fenomen pozitiv.

— Vezi, aicea-i buba. 
Că specializarea înce
pe să se... dilueze.

— Adică ?
* — Adică,"' acum se 
încearcă fabricarea 
compensatorilor și la 
întreprinderea meca-

nică de utilaj tehnolo
gic din Buzău, unde 
au început să se chel
tuiască bani pentru 
executarea dispoziti
velor 
trebuie 
pentru 
standuri 
plus... calificarea..

— Alți bani, altă...
— Distracție, vrei să 

zici. Dar chestiunea 
nu-i de joacă. E o 
treabă serioasă, care 
trebuie analizată de 
Centrala de utilaj teh
nologic chimic, petro
lier și minier. .

— Și nu numai ana
lizată, ci și rezolvată.

necesare, 
fonduri 
dotarea 

de

Mai 
Și 

cu 
probă,

Se poate construi o întreprindere
de produs^.

In cadrul Complexului hidro
tehnic de la Poiana Uzului a fost 
prevăzută și ridicarea unei cen
trale electrice. Conform grafice
lor, constructorii au terminat clă
direa acesteia încă din toamna 
anului trecut. Grijulii, ei au exe
cutat absolut toate lucrările, pînă 
și cele din urmă finisaje. Au fă
cut'chiar și gardul împrejmuitor. 
Firește, toate acestea au costat 
multe milioane de lei. Din. păca
te însă, acești bani stau și la ora 
actuală imobilizați într-o clădire 
în care cîntă cucuvelele. Pentru 
că, în afara unui pod rulant, în 
centrală nu a fost montat nici un 
alt . utilaj. Inginerul Liviu 
Guțiu, șeful grupului de șan
tiere Moldova, care a construit

acest obiectiv, ne spunea că pînă 
acum hidrocentrala de la Poiana 
Uzului ar fi putut să furnizeze 
economiei naționale energie elec
trică în valoare de cel puțin 15 
milioane lei. De această pierdere 
se fac răspunzători și cei de la 
I.C.M. Reșița care, în pofida in
sistențelor depuse de constructor 
și beneficiar, au refuzat să con
tracteze executarea hidroagregate- 
lor. Din cite am aflat abia in 
ultima vreme întreprinderea din 
Reșița a acceptat acest lucru. Dar 
sînț_ puține speranțe că, pînă la 
finele anului, utilajele vor sosi la 
Poiana Uzului. Așadar, încă un an 
de zile hidrocentrala nu va pro
duce nimic I

cruri în care se găsea 
„Colorom" la începutul a- 
nului 1972 — ne-a spus 
inginerul Victor Vartolo- 
mei, actualul director al 
întreprinderii. Așa cum 
recomanda ziarul, au fost 
luate măsuri imediate și 
eficiente în vederea li
chidării neajunsurilor 
care se manifestau, pen-

2 aminotoluen 4 sulfonic, 
acidul nitrobenzen sulfo
nic. In cazul instalației 
pentru fabricarea colo- 
ranților cu rezistențe 
foarte ridicate Ia spălat 
și lumină, mult solicitați 
de industria textilă, în 
decurs de mai puțin de 
doi ani, capacitatea de 
fabricație s-a dublat.

oprită. Această instalație 
a fost reprofilată și a- 
daptată pentru fabricarea 
colorantului portocaliu 
acid concentrat, un pro
dus foarte solicitat la 
port. De altfel, circa 
la sută din producția 
ținută este destinată
portului. Restul de 10 la 
sută din producție este

ex-
90 

ob- 
ex-

pentru fibre P.N.A. Cît 
privește instalația de pig
menți, trebuie arătat că, 
potrivit cererilor benefi
ciarilor, la această oră 
capacitatea actuală a de
venit insuficientă, ceea 
ce a determinat conduce
rea întreprinderii să cau
te noi soluții pentru spo
rirea producției de pig-

„COLOROM" DIN CODLEA

Instalațiile funcționează
9 9

la întreaga capacitate

evoluat și continuă să e- 
volueze pe un făgaș să
nătos, firesc.

Desigur acest „salt ca
litativ" nu s-a obținut 
deloc ușor. Pentru reali
zarea lui, colectivul în
treprinderii, organizația 
de partid, în primul rînd, 
noua conducere au depus 
eforturi susținute, încu
nunate de succes, în di
recțiile ignorate mai îna
inte — și anume : pros- • 
pectarea posibilităților de 
absorbție ale pieței inter
ne și externe, readapta
rea operativă a unor ins
talații pentru 
altor produse,

tru încărcarea deplină a 
tuturor capacităților de 
producție noi. Astăzi sîn- 
tem în măsură să preci
zăm că toate aceste ca
pacități funcționează din 
plin, iar la unele s-a reu
șit chiar să fie depășite 
prevederile din proiect.

Dar să lăsăm faptele să 
vorbească. Instalația de 
dispersii produce la în
treaga capacitate. Colec
tivul întreprinderii a 
căutat și a găsit soluții 
eficiente ca, prin mici 
modificări ale utilajelor, 
să poată obține cu ace
eași instalație atît disper
sii, cît și alte produse ce
rute de economia națio
nală sau la export, cum 
ar fi acidul metanilic, 
oxidantul N.B.S., acidul

Produsul intermediar, 
care condiționează folosi
rea acestei instalații la 
parametrii înalți, a fost 
realizat și se asigură în 
întreprindere, renunțîn- 
du-se la import. Date fi
ind cererile mereu cres- 
cînde pentru acest 
de produse, 
și specialiștii 
derii studiază 
posibilitatea 
tehnologiei de 
cît și a unor utilaje, mă
sură care va avea drept 
efect creșterea și mai 
substanțială a capacității 
instalației. Similar au e- 
voluat lucrurile și în ca
zul instalației destinate a 
produce colorantul denu
mit nigrozină și care, din 
lipsa comenzilor, fusese

gen 
cercetătorii 

întreprin- 
în prezent 
modificării 
fabricație,

folosit la realizarea unui 
alt colorant, galben me- 
tanilic, și el mult solici
tat atît de beneficiarii in
terni, cît și la 
Posibilități de 
deplină s-au găsit și 
pentru instalația de colo- 
ranți complecși. Cu doi 
ani în urmă, lipsa apa
rentă a cererii pentru a- 
cești coloranți se explica 
prin slaba prospectare a 
pieței interne și externe. 
Acum insă, instalația 
este încărcată și ea la în
treaga capacitate, produ
sele obținute fiind vin- 
dute fără dificultate. Mai 
mult. în urma modifică
rilor aduse unor utilaje, 
în cadrul aceleiași insta
lații se mai produc și co
loranți bazici speciali

export, 
folosire 

găsit

menți, prin readaptarea 
altei instalații la fabrica
ția produselor amintite.

Acestea sînt faptele. 
Ele reflectă situația cu 
totul nouă în care se gă
sește astăzi întreprinde
rea „Colorom", reviri
mentul care s-a produs 
aici într-un răstimp des
tul de scurt. De altfel, 
însuși faptul că în anul 
1973 „Colorom" a realizat 
o producție cu circa 30 
la sută mai mare decît 
în anul precedent, că, in 
primele două luni ale a- 
cestui an, planul a fost 
realizat și chiar depășit 
— cu toate că prevederi
le sale sînt superioare a- 
nului trecut — arată 
pregnant că în această 
întreprindere lucrurile au

fabricația 
asigurîn- 

du-se în acest fel o lar- 
O mare 

importanță pentru utili
zarea integrală a instala
țiilor de producere a co- 
loranților a avut-o și 
dezvoltarea capacității de 
fabricare a intermediari
lor. Pe această linie 
înscrie și o recentă 
sură, care constă în 
dificarea tehnologiei 
fabricație a acidului 
intermediar ce se află 
baza unei game largi 
coloranți.

Ceea ce se cuvine 
subliniem în încheierea 
acestor însemnări este 
faptul că harnicul colec
tiv al întreprinderii „Co
lorom" din Codlea se 
străduiește să dezvolte 
experiența acumulată în 
ultimii doi ani, să ampli
fice rezultatele dobîndite, 
ceea ce-i va permite ca 
în timpul cel mai scurt 
să se situeze în rindul 
celor mai prestigioase 
colective de întreprinderi 
din județul Brașov și din 
industria chimică.

gă mobilitate.

se 
mă- 
mo- 

de 
H, 
la 
de
să

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'
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Popularitatea
Apărute pe plan universal în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
iar pe plan național la începutul 
acestui secol, odată cu primele ac
țiuni neinstituționalizate de luminare 
a poporului, de genul celor realizate 
de N. Iorga la Vălenii de Munte, 
universitățile populare au cunoscut 
un proces de perfecționare, devenind 
astăzi unul dintre principalii factori 
informativi-formativi pentru nume
roși oameni din țara noastră.

într-adevăr, se poate afirmrfț fără 
exagerare, că nici o altă formă de 
Instrucție și educație, — cu excepția 
celor ce fac parte din învățămîntul 
de partid și de stat — nu se bucură 
de o atît de mare forță de atracție 
ca universitățile populare. A crescut 
considerabil numărul lor (cu deose
bire în mediile muncitorești și țără
nești). S-au îmbunătățit condițiile și 
metodele lor de activitate. Este tot 
mai susținut și competent sprijinul 
acordat de organele de partid și de 
stat pe plan central și local univer
sităților populare pentru o largă par
ticipare a acestora la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor popu
lare, la realizarea tipului uman ca
racteristic civilizației socialiste.

Dar geneza și evoluția mijloacelor 
moderne de comunicare, ca și noile 
imperative .educaționale ale procesu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, fac necesară, 
azi mai mult ca oricînd, înnoirea 
concepțiilor despre locul și rolul ac
tual al universităților populare, ca 
și a modalităților lor de organizare 
și funcționare eficientă. în fața unor 
asemenea mijloace moderne de influ
ențare socială ca radioul, televizorul 
ș.a., care nu existau cînd au apărut 
universitățile populare, se poate naș
te în chip legitim întrebarea : mai 
sînt oare actuale și suficient de efi
ciente aceste instituții ? Și dacă răs
punsul este afirmativ, atunci în ce 
mod și pe ce căi sînt posibile cu
cerirea și sporirea interesului au
ditorilor lor contemporani ?

Cercetarea oricît de sumară a pro
gramelor și formelor de organizare a 
numeroase universități populare din 
țara noastră ne conduce la concluzia 
existenței unei pluralități de opinii 
despre rostul lor actual, ca și despre 
formele specifice de organizare și 
funcționare a acestora. Astfel, după 
unii (și numărul lor este în creștere), 
menirea universităților populare ar 
fi să contribuie în chip precumpăni
tor la pregătirea tehnico-profesio- 
nală a maselor. în spiritul unei ase
menea orientări, in numeroase loca
lități urbane și rurale au luat ființă 

»universități populare cu profil in
dustrial (siderurgie, chimie etc.), 
agrar (zootehnic, viticol etc.), comer
cial etci De asemenea; sub auspiciile 
lor se organizează cursuri scurte de 
calificare în diferite profesiuni : șo- 
ferie, dactilografie etc.

Alte opinii preconizează o profi
lare quasi-unilaterală în direcția 
pregătirii politico-ideologice. După 
alții, e drept nu prea mulți, acti
vitatea universității populare ar 
trebui să aibă un caracter cultural- 
iluminist. în programul unor astfel 
de organisme instructiv-educative ar 
trebui să fie cuprinse, cu precădere, 
elemente ale culturii clasice, reduse 
de regulă la artă, literatură, istorie 
etc., aducindu-se drept argumente in 
primul rînd faptul că acesta a fost 
profilul lor inițial și, în al doilea 
rînd, necesitatea vitală a omului con
temporan de a i se oferi acțiuni și 
valori spirituale în stare să-l de
conecteze de problematica sa profe
sională obișnuită.

Concordă astfel de orientări cu im
perativele civilizației socialiste con
temporane, cu menirea reală a uni
versităților populare ? Și da, și nu, 
deoarece fiecare în parte suferă de 
o anumită unilateralitate. Aceasta 
din cel puțin două motive. Mai 
întîi pentru că se ignoră cîteva din 
principalele dimensiuni definitorii ale 
unor asemenea Organisme instructiv- 
educative: universalitatea fenomenelor 
spirituale și caracterul elevat, supe
rior al modului in care trebuie cul
tivate. Prin definiție „Universitatea", 
fie ea și populară, presupune studie
rea unor cunoștințe cu caracter uni
versal. Ea este chemată să slujească 
toate domeniile de cunoaștere, atît 
cele ce țin de cultura generală, cît și 
cele ce aparțin culturii profesionale,

iluministă, 
in deplină 

orinduirii

universității populare
să fie deci concomitent
ideologică și tehnologică, 
corelație cu imperativele
socialiste din fiecare etapă a evolu
ției sale. De asemenea, din această 
denumire se desprinde și necesita
tea realizării actului de cultură în
tr-un chip corespunzător exigențelor 
muncii intelectuale, științifice, ceea 
ce înseamnă că astfel de organisme 
instructiv-educative nu sînt concepu
te să satisfacă doar cerințele pregă
tirii culturale într-un domeniu sau 
altul de cunoaștere. A nu ține seama 
de astfel de cerințe înseamnă a nu 
înțelege realul loc și rol al universi
tăților populare în viața spirituală a 
țării noastre, a contribui implicit la

puncte de vedere

slăbirea respectului și interesului di
feritelor categorii de cetățeni față de 
virtuțile lor instructiv-educative.

Care trebuie să fie, în acest caz, 
direcția lor principală de dezvoltare? 
Fără pretenția de a oferi soluții in
failibile, considerăm că sporirea a- 
portului acestor organisme educativ- 
instructive are nevoie de o preci
zare a locului și rolului lor în siste
mul educațional din (ara noastră. în 
acest sens sugerăm cîteva măsuri. 
Ca o primă măsură, socotim necesară 
elaborarea unui statut-cadru al uni
versităților populare, care să pună 
bază instituționalizării lor, cu toate 
implicațiile ce decurg din aceasta. 
Asigurarea unei baze juridice clare 
și a unei situații materiale cores
punzătoare (spațiu, aparat tehnic, 
mijloace moderne de influențare 
etc.) pentru toate universitățile popu
lare ar permite transformarea lor în- 
tr-o importantă formă de instrucție 
și educație pentru toți cei ce nu sînt 
cuprinși într-o formă sau alta a în
vățămîntului de parțid, de stat, a- 
grozootehnic de masă, în cursurile de 
reciclare și perfecționare, realizîn- 
du-se implicit o mai deplină corela
ție (sub raportul programelor, al du
ratei de funcționare etc.) între învă
țămîntul de stat, de partid și cel 
popular — ca principale verigi ale

sistemului instructlv-educativ din 
țara noastră. O altă cale de sporire a 
forței de acțiune a acestor organis
me instructiv-educative ar constitui 
o simplificare a formelor actuale de 
îndrumare și conducere a lor pe plan 
central și local, 
altele, situația de 
nare și, implicit, 
tuării răspunderii 
tivității lor.

Ca formă de instrucție și edu
cație, universitățile populare re
simt tot mai mult nevoia unui 
larg schimb de opinii asupra lo
cului și rolului lor în fiecare etapă 
a construcției socialismului din țara 
noastră, generalizării experienței 
înaintate dobîndite pe acest tărîm. 
Acestui scop i-ar servi instituirea 
unei ore săptămînale sau lunare în 
programul de radio și televiziune 
privind viata universităților popu
lare, de care să poată beneficia toate 
și nu numai unele. în sfirșit, ar fi 
de un real folos statornicirea prac
ticii de organizare a unor consfă
tuiri anuale sau semestriale, pe plan 
central sau regional, cu toate uni
versitățile populare. Consfătuirile de 
acest gen, organizate în 1973 în 
principalele centre culturale ale țării, 
au demonstrat, credem, cu prisosin
ță, actualitatea și utilitatea schim
bului periodic de opinii asupra ac
tivităților desfășurate pe acest 
tărîm.

Fără pretenția de a fi epuizat 
căile posibile de perfecționare a ac
tivității universităților populare, cre- 

judicioasă a 
ar deter- 
reviriment 

lor. Creș-

evitîndu-se, intre 
multiplă subordo- 
posibilitatea fluc- 
pentru soarta ac-

dem că rezolvarea 
unor asemenea cerințe 
mina, neîndoielnic, un 
pozitiv în activitatea 
terea autorității și prestigiului u- 
niversităților populare, a rolului 
lor în realizarea amplului program 
ldeologic-educativ elaborat de parti
dul nostru va avea drept rezultat 
nu numai dezvoltarea dimensiunilor 
populare a acestui gen de universi
tate, ci și a cunoștințelor universi
tare ale maselor populare. Altfel spus, 
universitățile populare vor deveni 
și mai populare, iar poporul va de
veni, tot mai mult, universitar.

Cont. univ. dr. 
Vasile CIOCÎRLAN

f
Poate fi socotit anul 1973 

un an al romanului 7 —
erau chestionați de curînd 
cititorii și colaboratorii unei 
cunoscute reviste literare. 
Dacă un răspuns integral a- 
firmativ nu poate fi 
avansat, nu-i mai puțin a- 
devărat că romane notabile 
există — și încă într-un nu
măr destul de mare — ceea 
ce nu e lipsit de interes 
pentru cine vrea să 
monstreze cu 
forța de atracție 
proteic. Dintr-o 
exemple posibile, 
fi oricînd enumerate, fie și 
la o sumară privire re
trospectivă. Cei doi din 
dreptul Țebei și Vînătoarea 
regală de D. R. Popescu, 
Apa de Al. Ivasiuc, Sărbă
tori fericite de Romulus 
Guga, Deruta de Virgil 
Duda, în fine controversa
tul Sfirșit bahic de Petru 
Popescu, iată cîteva titluri 
desprinse dintr-o panoplie 
desigur mai amplă, sufici
ente totuși ca argumente 
ale vitalității unui gen. în 
compania lor poate figura 
și Sîngele unei virste (Edi
tura Eminescu), roman 
prin care Al. Simion 
reafirmă înclinația spre 
turile problematice.

Operînd o regresiune 
timp pînă la anii primului 
război mondial, fără dina
mism in relatare, în linia 
acelui stil „spiralat", iden
tificat de Vianu în proza 
Hortensiei Papadat-Benges- 
cif, romancierul urmărește 
o interferare de destine in
dividuale, dintre care se 
detașează cel al 'doctorului 
Iulian, ghinionistul absolut, 
tip de intelectual afinat de 
lecturi ce se ratează în pla
nul existenței sociale prin 
abulie și absența unui ideal

•

superior și cel al volunta
rei muntence Rozalia, fe
meie nerealizată în dragos
te, dar revigorată In plan 
moral prin treptata apro
piere de cercurile socialiste. 
Sîntem, în fond, în fața a 
trei romane virtuale, unul 
de dragoste, altul de război, 
cel de-al treilea conținînd 
nucleul unei posibile cro-

cinema
• Păcală : PATRIA — 9,30; 12,30;
16,30; 20, CAPITOL — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, GRI VIȚA — 9;
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FAVORIT — 9,30; 
12,30; 16; 19.
• Le Mans : BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,15; 16; 18,30; 21, CASA 
FILMULUI (Bd. Magheru nr. 29)
— 15; 17,30; 20.
o Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : VICTORIA —. 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Distratul : LUMINA — 9; 11,15;
13.30,
• Vară tîrzie : LUMINA — 16; 
13,30; 20,45.
@ Al șaptelea cartuș : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
® Moara cu noroc : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30,
• Cidul : SCALA — 9; 12,43; 
16,30; 20,15, FESTIVAL — 8,45; 
12,30; 16,15; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 
11,15.
• Trecătoarele iubiri : DOINA — 
12,45; 15,30; 17,45; 20, PROGRESUL
— 15,30 ; 18; 20,1$
• Fantastica aventură a lui 
„Neptun" : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Călărețul fără cap : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 8,45; 11,15: 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Cîntccul Norvegiei : COTRO-
CENI — 13.30: 16,15; 19,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
© Proprietarii : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
ȘILOR, — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
© Muzica pentru milioane —
14.30, Program de viață — 16,30; 
18,45, Macao — 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Aurul negru din Oklahoma :
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. .
a întoarcerea lui Magellan .
POPULAR — 15.30: 18; 20,15.
a Chemarea străbunilor : VOL
GA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18,15;
20.30, ARTA — 15,30; 18: 20,15.

Marele vals : DACIA — 9; 
12,30; 16; 19,30.

de- 
noi probe 
a genului 
serie de 

citeva pot

îȘl 
na-

în

• Capcana : VITAN — 15,30; 18;
20.15, DRUMUL SĂRII — 15,30; 18;
20.15. ’ •
• Judo : BUCEGI — 15,30; 18;
20,15.
• Insula misterioasă : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,30, LIRA — 15.30; 18; 20.15.
• Dincolo de nisipuri : UNIREA 
— 15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 
15,30; 18; 20.15.
• Joe Kidd : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Prințul Bob : PACEA — 15,30; 
17,45; 20.
q Luna furioasă : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
© Șase viteji colindă lumea : 
CRÎNGAȘI — 16; 18,15.
• Misterioasa prăbușire : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
© Legenda negrului Charley : 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.

teatre

COLOCVIUL NATIONAL
DE LITERATURĂ

AL STUDENȚILOR

zistență națională și progres so
cial. (Constantin Soci).

CU PRILEJUL VIZITEI DELEGAȚIEI 
CAMEREI POPULARE A R. D. GERMANE

Recepție la ambasada R. D. Germane

Ieri, la Institutul pedagogic din 
Oradea a avut loc deschiderea 
festivă a „Colocviului național 
de literatură al studenților", care 
se înscrie în contextul manifestă
rilor organizate cu prilejul celei 
de-a 10-a ediții a festivalului na
țional al artei studenților. La co
locviu participă 80 de studenți din 
centrele universitare București, 
Brașov, Cluj. Constanța. Craiova, 
Galați, Iași, Oradea, Timișoara și 
Tîrgu-Mureș.

Juriul, format din personalități 
ale literaturii noastre, printre care 
scriitorii Alexandru Andrițoiu, 
Constapța Buzea, Constantin Chi- 
riță, Dumitru Radu Popescu, cri
ticii literari Radu Enescu, Eugen 
Simion și alții, va audia. în lec
tura tinerilor autori studenți. crea
ții despre munca eroică a poporu
lui nostru, despre viața tinerei ge
nerații, despre aspirațiile națiunii 
noastre socialiste. (Dumitru Găti)

CAPITALE,
CURȚI DOMNEȘTI, 

REȘEDINȚE VOIEVODALE
Manifestarea

„Mesaje dîmbovițene în timp" a 
inclus ieri și azi în programul 
său un simpozion cu tema : „Capi
tale, curți domnești, reședințe 
voievodale". în prezența organelor 
locale de partid și de stat, invitați 
de prestigiu : academicieni, profe
sori universitari, cercetători de pe 
lîngă Academia de științe sociale și 
politice, de pe lîngă Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România. din București. Cluj, 
Iași. Craiova. Timișoara, Ora
dea. Alba Iulia și Tîrgoviș- 
te. au prezentat în fata unui 
numeros auditoriu un mare număr 
de referate și comunicări științi
fice privind fostele capitale ale 
Țărilor Române — nuclee de re-

sale intenții, căci o filozo
fie a acțiunii, a consecven
ței și hotărîrii nu poate fi 
un‘ azil pentru sceptici și 
indeciși. Visînd acțiunea, 
dar lipsit de vlaga necesa
ră realizării ei, Iulian e 
sortit să rămînă alături, 
ceea ce îi conferă o profun
dă deschidere spre tragic.

Am acredita însă o per-

NOTE DE LECTURĂ

nici a mișcării muncitorești, 
factorul unificator fiind 
Rozalia, eroina ce parcurge 
drumul sinuos al revelării 
conștiinței de clasă. O com
partimentare riguroasă a 
tramei epice este practic 
imposibilă, datorită 
formule romanești 
complică intenționat dis
cursul narativ prin perpe
tua intersectare a realului 
cu imaginarul, tehnică îm
pinsă pînă la transforma
rea celor două registre in 
entități indiscernabile.

învestit cu atributele lu
cidității, Iulian încearcă 
să-și afle un sens e- 
xistenței prin intrarea în 
rîndurile militanților so
cialiști. Tentativă nefina
lizată, în pofida bunelor

• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Basarab. Solistă : Brundila 
Gianneo (Argentina) — 20.
a Opera română ; Madame But
terfly — 19.
$ Teatrul de operetă : Vint de 
libertate — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Zodia taurului — 19,30, (sala Co
media) : Dona Diana — 20.
• Teatrul de comedie : Dispari
ția lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 20, 
(sala Studio) : A douăsprezecea 
noapte — 20.
• Teatrul Mic : Subiectul era 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. 
Washington — 19,30, (sala Stu
dio) : Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : Răzbunarea 
suflerului — 19,30.
<9 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa —• 15 (sala din str. Acade
miei) : Un băiat isteț și un rege 
nătăfleț - 17.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Moartea unui comis voiajor — 
19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tft-

politico-educativă

unei 
care

SALONUL DE ARTĂ 
PLASTICĂ TIMIȘOREANĂ

La Galeriile 
tionul Cetății 
avut loc vernisajul celui de-al . 
III-lea salon anual de artă plas
tică al artiștilor amatori din jude
țul Timiș. Un număr de 90 de 
artiști plastici de cele mai diferite 
profesii expun peste 200 de lu
crări aparținind tuturor genurilor 
de creație plastică. (Cezar Ioana)

de artă de la Bas- 
din Timișoara a 

celui

CLUBUL VĂ INVITĂ
La casa orășenească de cultură 

din Bistrița a fost inaugurat un 
modern club. O serie de săli spa
țioase sînt amenajate pentru prac
ticarea unor jocuri distractiv-re- 
creative: popice, biliard, remy, șah. 
Pe lingă aceasta, în cadrul clubu
lui au fost înființate cercuri de 
foto și muzică. în programul de 
activitate sînt de asemenea incluse 
organizarea periodică de expoziții 
tematice de carte, pictură, sculptu
ră, artă populară și fotografie, or
ganizarea unor simpozioane și în- 
tîlniri ale cititorilor cu scriitorii.
(Ion Anghel)

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației Camerei Populare a Re
publicii Democrate Germane, con
dusă de Gerald Gotting. președintele 
camerei, ambasadorul R.D. Germane 
la București, dr. Hans Voss, a oferit 
vineri după-amiază o recepție.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară. E- 
mil Drăgănescu, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Maria 
Groza, Ilie Murgulescu. Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al minis-

*
în cursul zilei de vineri, membrii 

delegației Camerei Populare a R. D. 
Germane, condusă de Gerald GOt- 
ting, președintele camerei, au făcut 
o vizită la Universitatea din Bucu
rești, unde au avut o convorbire 
cordială, tovărășească, cu rectorul

trului apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, Corneliu Mănescu, 
președintele Grupului român din U- 
niunea Interparlamentară, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, președinți de comisii 
permanente ale Marii Adunări Națio
nale, deputați, generali și ofițeri su
periori, oameni de cultură și artă.

Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București și alțl 
membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă ' cordială, tovărășească.

*
George Ciucu și alți membri al 
Senatului universității.

Cu acest prilej, oaspeții s-au inte
resat de organizarea învățămîntului 
superior din țara noastră și preocu
pările pentru legarea sa mai strînsă 
de necesitățile economiei. (Agerpres)

„OMAGIU ANILOR 
DE LIBERTATE"

Cu expoziția „Omagiu anilor de 
libertate", organizată în prima sală 
a Galeriei de artă din Botoșani, 
muzeul județean deschide seria de 
manifestări dedicate celor două 
mari evenimente din acest an. Lu
crările prezente în expoziție (care 
va fi itinerată în mai multe case 
de cultură și cămine culturale din 
județ) reprezintă creații de pic
tură. grafică și sculptură semnate 
de prestigioși artiști plastici — Du
mitru Ghiață. Camil Ressu, Ale
xandru Phoebus, Boris Caragea, 
Corneliu Baba. Ion Vlasiu, Con
stantin Dipșe. (Tiberiu Brăescu).

privire in plus asupra a 
ceea ce ni se întimplă as
tăzi și ni s-ar putea intim-, 
pla mîine. Simțul perspec
tivei ne trădează, la urma 
urmelor, dimensiunea uma
nă [...] Sîngele unei virste 
evocă anii din preajma pri
mului război mondial; să 
nu uităm insă că frămin- 
tările acplei epoci au pre-

Al. Simion

unei virste"
spectivă limitativă asupra 
cărții dacă ne-am mărgini 
să consemnăm numai în- 
frîngerea celui aflat în cău
tarea unui „posibil ano
timp" al certitudinilor. Al. 
Simion vizează un plan mai 
general, acela al raporturi
lor individ-islorie în epoci
le de acută confruntare so
cială, și așa se explică aver
tismentul înscris pe coper
tă : „Trebuie uneori să te 
întorci în trecut pentru ca 
să înțelegi ce se petrece in 
prezent și ce te așteaptă in 
viitor Cartea aceasta
nu e nici îndreptar de isto
rie și nici jurnal de me
morii, ea își imaginează 
drame, de undeva și de 
clndva, spre a înlesni o

vestit și au determinat, in
tr-un fel, destinul neobiș
nuit și, de atitea ori, ului
tor al eroului timpurilor 
noastre". Indivizii tarați 
de atitudini sceptice, relati
viștii măcinați de îndoieli 
ies striviți din disputa cu 
istoria, reușita implicînd 
drept condiție sine qua non 
forța 
ideal
tranșantă. Respectînd dia
lectica imprevizibilă a vie
ții, romancierul are o vi- 

. ziune asupra oamenilor așa 
cum sînt, nu cum ar trebui 
să fie, configurîndu-și eroii 
printr-o suită de acumu
lări lente (nelipsite de con
tradicții).

Halucinantă și caleidosco-

propulsivă a unui 
superior, opțiunea

pică imagine a războiului, 
cu tot cortegiul lui de ne
fericiri și traumatizări mo
rale, secțiunea mediană a 
romanului ni se pare și cea 
mai bună. Panorama mize
riei și suferințelor ce nă
pădesc orășelul disputat de 
beligeranți, disperările mu
te ale retragerii din fața 
nimicitorului tăvălug de 
foc al nemților, spectaco
lul abjecțiilor fiziologice, 
tragedia răniților din spita
lele de campanie improvi
zate. fără medicamente, 
transformarea oamenilor în 
marionete obosite, sclipiri
le unui eroism nebănuit, to
tul așezat sub o lumină 
tare, de sorginte Camil Pe
trescu, fac 
Sîngelui unei virste 
din virulenții t..—— 
violenței iraționale, ai 
lănțuirilor oarbe.

Fascicolul 
proiectat în 
a romanului 
front, cel al 
clasă, din 
postbelici.

Un refuz al schematismu
lui, o rezervă instinctivă 
față de locul comun în cre
ionarea figurilor de luptă- 
tori revoluționari sînt vir
tuți ale romancierului ce se 
cuvin semnalate. Dincolo 
de unele prolixități amen
dabile, prin Sîngele unei 
virste, Al. Simion contri- - 
buie la impunerea în pro
za noastră a unei perspec
tive complexe asupra evo
luției mișcării muncitorești, 
incit continuarea cărții, a- 
nunțată de autor, este de 
așteptat cu interes.

din autorul 
‘ > unul
acuzatori ai 

dez-
este 

treia 
altui

analitifi 
partea a 

asupra 
înfnuntării de 
anii imediat

Ioan ADAM

întoarcerea din Bulgaria a delegației 
Frontului Unității Socialiste

Delegația Frontului Unității So
cialiste, condusă de tovarășul Lau- 
rean Tulai, președintele Consiliului 
județean Sălaj al Frontului Unității 
Socialiste, care a făcut o vizită pen
tru schimb de experiență în Repu
blica Populară Bulgaria, Ia invita
ția Consiliului Național al Frontului 
Patriei din această țară, s-a înapoiat 
vineri în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost întimpinată de to
varășii Ion Turcu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Marin Enache, 
membru în Biroul Executiv al Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, de activiști ai consi
liului.

Au fost prezenți reprezentanți al 
ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
VACANTE DE EDUCATOARE ȘI ÎNVĂȚĂTORI

Duminică, 24 martie a.c., se va 
desfășura concursul pentru ocuparea 
posturilor vacante de educatoare și 
învățători în localitățile cu regim de 
concurs stabilite de Ministerul Edu
cației și învățămîntului.

Probele vor începe în întreaga 
țară la ora 9,00 dimineața cu lucra
rea scrisă la literatura pentru copii 
și la limba română (limba maternă) 
pentru educatoare — și lucrarea 
scrisă la limba română (limba ma
ternă) pentru învățători. în aceeași 
zi, la ora 16,00 se va desfășura lu
crarea scrisă la aritmetică pentru în
vățători.

Timpul afectat probelor scrise este 
de patru ore.

Lucrările se vor susține pe baza 
subiectelor alcătuite de .Ministerul 
Educației și învățămîntului după 
programele pentru examenul de de
finitivare în învățămînt.

Pentru buna desfășurare a con
cursului. Ministerul Educației și În
vățămîntului, inspectoratele județene 
și al municipiului București au luat 
din timp măsurile necesare. Au fost, 
astfel, stabilite comisiile de concurs, 
locurile unde vor avea loc probele, 
verificate dosarele candidaților.

Lucrările scrise, care au un carac
ter secret, se vor nota de toți mem

brii comisiei cu un punctaj între 1 
și 10 puncte (minimum pentru pro
movarea probei fiind șapte puncte), 
în plus, candidatii pot fi notați pînă 
la 20 de puncte, în funcție de gra
dele didactice obținute. aprecierea 
activității concurentului etc.

în București concursul se va orga
niza la liceul „Ion Creangă" numai 
pentru ocuparea posturilor vacante 
de învățători.

Posturile de educatoare In muni
cipiul București se vor ocupa prin 
numire sau transfer pe baza crite
riilor stabilite in Statutul personalu
lui didactic. Cererile pentru aceste 
posturi vor putea fi depuse pînă 
simbătă 30 martie a.c. la sediul In
spectoratului din sectorul 6.

(Agerpres)

A apărut revista : 

PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI 

nr. 1/1974

Reinnoiți-vâ abonamentele la revista 

„ERA SOCIALISTĂ" 
revistâ teoretică și social-politicâ a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Prețul unul abonament este de 72 lei anual (24 de 

numere) șl 36 lei semestrial

Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali 
și prin difuzoril de presă din întreprinderi, instituții și de la sate.

nase) (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !" — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : 
Vino să ne vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Eu sînt tatăl 
copiilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece — 
19,30.

Circul „București" t Intîlnire 
a circ — 16; 19,30.

PROGRAMUL I
9,00 O viață pentru o idee : Ște

fan Procopiu.
9,30 Film serial „Eneida".

10.30 Melodii și dansuri prahove
ne în interpretarea ansam
blului Casei de cultură oră
șenești din Cîmpina.

10.50 Telecinemateca.
17.30 Telex.
17,35 Caleidoscop cultural-artistic.
17.50 „Chitral" —- producție a te

leviziunii pakistaneze.
18.10 Familia... la Iași.
18.40 Mari ansambluri. Cîntece și 

jocuri populare interpretate 
de ansamblul „Doina" al 
municipiului București.

19,20 1001 de seri : Poveștile jun
glei.

19.30 Telejurnal.
19.50 Teleenciclopeclia.
20,15 Film serial „Columbo". Epi

sodul „Recviem pentru o 
stea".

21,25 Fotbal : Franța — România. 
Transmisiune directă de la 
Paris. în pauză : Telejurnal.
PROGRAMUL II

21,25 Gala vedetelor internaționa
le cu Shirley Bassy, Lucio 
Batistti, Nana Mouscouri, 
Harry Belafonte, Massimo 
Ranieri, Rita Pavone, Andy 
Williams.

21.55 Film de animație : „Impre
sia",

22.10 Revista operetei. Cele mai 
frumoase pagini din opere
tele „Viață pariziană" și 
„Orfeu în infern" de Offen
bach, „Batista de dantelă", 
„Voievodul țiganilor" și „Li
liacul" de Strauss.

22.40 Film documentar.
22.55 Romanțe și cîntece de petre

cere.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PENTRU BUCUREȘTENI

Invitație sportivă la
Pentru sfirșitul acestei săptămîni, 

amatorilor de sport din Capitală li 
s-a rezervat un bogat și variat pro
gram. în organizarea unor asociații 
sportive, a consiliilor municipal sau 
de sector pentru educație fizică și 
sport, a comitetului municipal U.T.C. 
se desfășoară, spre exemplu, nume
roase întreceri în cadrul „Cupei ti
neretului", crosuri, ciclocrosuri, con
cursuri de gimnastică, volei, hand
bal etc.

Celor dornici să participe la ase
menea întreceri — chiar dacă numai 
în calitate de spectatori — le indi
căm citeva date și locuri de con
curs. așa cum ne-au fost comunicate 
ieri de căt.re C.M.B.E.F.S. Pentru 
astăzi, după-amiază: întreceri la te
nis de masă ale tinerilor de la fa
brica de ventilatoare (ora 16). în sala 
de atletism „23 August", concurs 
deschis tuturor atleților bucureșteni. 
In organizarea S.S.A. (ora 17,30) ; la 
bazinul „23 August" — concurs de 
înot (ora 19) ; la sala Steaua — cam
pionatul municipal de lupte greco- 
romane și haltere (ora 17) : la pati
noarul artificial „23 August" — cam
pionatul hoehelștilor juniori (ora 
19.30).

Din programul de mîine, reținem : 
finalele pe municipiul București ale 
„Cupei tineretului" la sah și tenis de 
masă (sala Grupului școlar de con
strucții — Șos. Mihai Bravu, ora 9) ; 
finala pe centrul universitar la tenis 
de masă (Institutul pedagogic, ora 
9) ; concurs de gimnastică artistică 
pentru elevii Liceului „Spiru Haret" 
(ora 9,30) ; deschiderea ediției de 
vară a „Cupei tineretului" la F.R.B., 
baza sportivă Electromagnetica. Li
ceul „Ion Neculce" (ora 9).

Pe Stadionul Tineretului. mîine, 
de Ia ora 10 : „Crosul primăverii", 
cu participarea elevilor din sectorul 
I. O excursie cicloturistică pentru

sfirșit de săptămină
posesorii de biciclete din sectorul 7, 
de asemenea, mîine dimineață. Adu
narea la ora 8,30, în str. Știrbei Vodă 
colt cu Calea Plevnei. Activitatea de 
parașutism se deschide oficial dumi
nică la ora 8,30, la Turnul de para
șutism din parcul sportiv „23 Au
gust". Din calendar nu lipsesc, desi
gur, jocurile sportive : baschet, in 
sala Floreasca. (azi de la 17,30, mîi
ne de la ora 11), handbal, in sala din 
bd. Energeticienilor, a grupului șco
lar de construcții, volei, în sala 
„Flacăra roșie" (mîine, ora 9), polo 
pe apă la bazinul Floreasca (mîine, 
ora 13).

Vremea favorabilă sportului, miș
cării în aer liber va determina, spe
răm, inițiative imediate, pentru azi 
și mîine, la cît mai multe din aso
ciațiile sportive bucureștene.

ÎN CÎTEVA
• în cadrul campionatului mondial 

de hochei pe gheață (grupa B), care 
are loc la Liubliana, selecționata O- 
landei a învins cu 7—0 (4—0. 2—0, 
1—0), echipa Norvegiei. Echipa 
României nu a fost programată, ur- 
mînd să intilnească astăzi după- 
amiază selecționata Austriei.

în ultimul meci al primei zile a 
campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B), Iugoslavia—Aus
tria 10-3 (1-1, 3-1, 6-1).

în sala Floreasca din Capitală, 
ieri, în cadrul Campionatului na
țional masculin de baschet : Univer
sitatea Timișoara — I.E.F.S. 74—70 ; 
Steaua — Universitatea Cluj 87—65 ; 
Dinamo — Farul Constanța 89—69.

TENIS. — In turul II al turneului

ACTUALITATEA LA FOTBAL
• Astă-seară, la Paris : România—Franfa • Juniorii noștri au în
trecut echipa Turciei • Meciurile semifinale ale cupelor europene

Astă-seară, la Paris, pe stadionul 
„Parc des Princes" selecționatele de 
fotbal ale Franței și României se în- 
tilnesc într-un meci amical. întîl- 
nirea este așteptată cu deosebit in
teres, în cele două formații fă- 
cîndu-și debutul o serie de tineri 
jucători. După ultimul antrena
ment, antrenorul echipei României, 
Valentin Stănescu, a anunțat că va 
începe jocul cu următorul „11“ : Ră- 
ducanu — Anghelini, Antonescu, 
Dinu, Cristache — Bălăci, Beldeanu, 
Iordănescu — Troi, Dumitrache, 
Kuhn.

Formația franceză va avea în com
ponență pe Demanes, Vannucci, 
Adams, Tresor, Bracci, Chiesa, Mi
chel. Guillou, Dalger, Revelli, Bere
ta. Jocul va începe la ora 21,30 (ora 
Bucureștiului).

RÎNDURI
internațional de la Tucson (Ari
zona) a fost înregistrată o surpri
ză : tinărul campion suedez Bjtirn 
Borg, unul dintre favoriții concursu
lui, a fost eliminat cu 1—6, 7—6,
6—4 de compatriotul său Ove Bengt
son. Alte rezultate : John Newcom
be — Ion Țiriac 6—1, 6—2, Tom 
Okker — A. Pattison 7—6, 6—3, A. 
Ashe — G. Vilas 6—3, 6—2.

• Finala „Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin se va dis
puta în acest an, conform pro
nosticurilor, între echipa italiană Ignis 
Varese (deținătoarea trofeului) și 
formația spaniolă Real Madrid.
. In finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la feminin se vor întilni e- 
chipele Daugava Riga (U.R.S.S.) gi 
U.C. Clermont Ferrand (Franța).

Stațiile noastre de radio și televi
ziune vor transmite in întregim» 
desfășurarea acestui meci.

★
La Pitești s-a disputat vineri în- 

tilnirea internațională de fotbal 
dintre echipele de juniori ale Româ
niei și Turciei. Fotbaliștii români au 
terminat învingători cp 2—0 (1—0).

• La Atena a avut loc meciul a- 
mical de fotbal dintre selecționatele 
de juniori ale Greciei și Braziliei. 
Victoria a revenit gazdelor cu 2—1. 
După cum se știe, echipa de juniori 
a Braziliei va juca miercuri, 27 mar
tie, la Pitești, cu reprezentativa si
milară a României.

★
Vineri la Ztirich a avut loc trage

rea la sorți pentru stabilirea meciu
rilor din cadrul semifinalelor cupelor 
europene la fotbal. Iată programul 
întîlnirilor : „Cupa Campionilor eu
ropeni" : Ujpest Dozsa — Bayern 
Miinchen ; Celtic Glasgow — Atleti
co Madrid; „Cupa cupelor": Sporting 
Lisabona — F.C. Magdeburg ; A.C. 
Milan — Borussia Moechengladbach; 
„Cupa U.E.F.A." : Feyenoord Rotter
dam — V.F.B. Stuttgart ; Lokomotiv 
Leipzig — Tottenham Hotspur. Semi
finalele se vor desfășura la 10 și, 
respectiv, 24 aprilie.

• Peste 40 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul „Vicente Cal
deron" din Madrid meciul retur din
tre Atletico Madrid și Steaua Roșie 
Belgrad, pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
fotbal. La capătul unui joc viu dis
putat, scorul a fost egal : 0-0. în
vingători cu 2-0 în primul meci, spa
niolii s-au calificat pentru semifina
lele competiției.
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Interviul acordat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

ziarului austriac „Die Presse“
(Urmare din pag. I)
cursul acestui an, să aibă loc și 
faza a treia a Conferinței general- 
europene, care să adopte docu
mentele corespunzătoare și să 
marcheze începutul unei noi ere 
în viața continentului nostru.

ÎNTREBARE : Considerați 
că înțelegerile dintre Wa
shington, Moscova și Pekin 
influențează asupra relațiilor 
internaționale și intereselor 
țărilor mici și mijlocii din 
Europa ?

RĂSPUNS : Am apreciat pozitiv 
contactele și înțelegerile realizate 
între S.U.A. și R. P. Chineză, în
tre S.U.A. și U.R.S.S., considerînd 
aceste înțelegeri ca pași pozitivi 
în normalizarea relațiilor dintre 
state cu orînduiri sociale diferite 
și în afirmarea unor relații noi 
între state.

Desigur, aceste înțelegeri au o 
importanță în dezvoltarea relați
ilor internaționale și, în măsura 
în care merg în direcția soluționă
rii problemelor mondiale cu par
ticiparea și în interesul tuturor 
statelor, ele nu pot fi decît- salu
tate. Dar trebuie să avem în ve- 
» ere că problemele care confrun
tă astăzi omenirea nu pot fi Solu
ționate numai de cîteva state, ori- 
cît ar fi ele de mari. Pentru a se 
ajunge la rezolvarea problemelor 
care preocupă omenirea, în inte
resul tuturor națiunilor, al păcii 
și colaborării, apare ca 6 necesi
tate participarea activă la viața 
internațională a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor.

în acest sens, noi considerăm că 
țările mici și mijlocii pot și tre
buie să aibă un rol tot mai impor
tant în viața internațională, să 
participe tot mai activ la soluțio
narea tuturor problemelor.

De altfel, aș putea spune că e- 
venimentele din ultimele 5—6 luni 
au demonstrat și demonstrează cu 
putere forța și posibilitățile pe 
care le au țările mici și mijlocii 
în afirmarea punctelor lor de ve
dere, în participarea la soluționa
rea diferitelor probleme interna
ționale.

ÎNTREBARE : Avem, pe de 
o parte, Organizația Națiuni
lor Unite, pe de altă parte, 
avem planul înfăptuirii unei 
securități europene. Conside
rați că într-un consiliu de 
securitate european — să-i 
spunem așa — țările mici și 
mijlocii ar avea un cuvînt 
mai greu de spus astăzi decît 
în cadrul Adunării Generale 
a O.N.U. ?

RĂSPUNS : înfăptuirea securi
tății europene — după cum am 
mai menționat — ar avea o im
portanță deosebită pentru dezvol
tarea colaborării dintre toate sta
tele acestui continent. Nu este 
vorba de a crea un consiliu al 
securității europene. Noi pornim 
de la necesitatea întăririi Organi
zației Națiunilor Unite și a rolu
lui său în viața internațională. 
Securitatea europeană o privim în 
contextul întăririi și creșterii ro
lului O.N.U. și al organismelor 
sale.

Noi; sîntem partizanii creării 
unui organism permanent de 
contacte și colaborare între țările 
europene, care să permită și în 
viitor organizarea diferitelor reu
niuni și abordarea în comun a 
problemelor ce se ivesc.

Nu dorim în nici un fel jca un 
asemenea organism să capete pu
teri de a hotărî asupra diferitelor 
probleme din Europa.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, la noi și în Eu
ropa occidentală, în general, 
se face simțită o dezorientare. 
România ne prezintă însă e- 
xemplul unei politici și unei 
ideologii legate foarte strîns 
de anumite obiective ale po
porului român și, în același 
timp, de obiectivele europene. 
Există, dacă nu mă înșel, un 
dicton românesc „Capul ce se 
pleacă, sabia nu-l taie". Cum 
ar putea fi interpretat el în 
contextul actual al probleme
lor europene?

RĂSPUNS : Sigur că schimbări
le care au loc în Europa și în lu
me pun multe probleme și cer so
luții noi.

Trăim o epocă în care au loc

schimbări fundamentale în relați
ile sociale, naționale și în relați
ile internaționale. Este normal ca, 
în asemenea împrejurări, să se ri
dice probleme deosebite în viața 
fiecărei națiuni, a fiecărui stat, cu 
privire la felul în care se vor a- 
șeza relațiile viitoare.

Eu n-aș putea vorbi de o dezo
rientare ; aș putea mai curînd 
vorbi despre noi căutări pentru a 
asigura dezvoltarea viitoare. Por
nind de la concepții diferite des
pre lume, și perspectivele sint 
privite cîteodată în mod diferit.

Dar, după părerea mea, putem 
să privim cu încredere viitorul 
atît din punctul de vedere al rela
țiilor sociale, naționale, cît și 
al relațiilor internaționale, cu con
diția, desigur, de a nu sta pasivi, 
ci, dimpotrivă, de a acționa cu 
toată hotărîrea pentru a asigura 
această dezvoltare nouă în viața 
contemporană.

în această privință, dictonul ro
mânesc este ceva mai complet. El 
spune : „Capul ce se pleacă, pa
loșul nu-l taie, dar cu umilință 
lanțu-1 încovoaie".

După aceea poetul mai spune : 
„Ce e, oare, traiul, dacă e robit 7 
Sărbătoare-n care nimeni n-a zîm- 
bit 7 1“ Și afirmă, apoi, cu tărie : 
„Viața și robia nu pot sta-împreu- 
nă“, căci „nu e totodată pace și 
furtună".

Aceasta vrea să însemne că nu 
trebuie să pleci capul, dacă vrei 
să fii liber !

ÎNTREBARE : La noi în 
Vest sint mulți care nu mai 
știu că independența națio
nală merită orice sacrificiu,

RĂSPUNS : Sînt unii. Cred că 
popoarele înțeleg bine și se preo
cupă de a-și asigura independența.

ÎNTREBARE : Se spune 
despre dumneavoastră, dom
nule președinte, că sînteți un 
pedagog puritan, pentru că 
poporul dumneavoastră să nu 
ajungă la o delăsare în ce pri
vește obiectivele sale de ridi
care și independență.

RĂSPUNS : Sînt un revoluțio
nar. Am încredere în poporul meu 
și în alte popoare și sînt convins 
că popoarele vor ști să-și asigure 
o dezvoltare liberă și să-și creeze 
o viață așa cum o doresc.

ÎNTREBARE : Nu vedeți în 
aceasta o trăsătură specifică, 
numai românească ?

RĂSPUNS : A avea o preocu
pare pentru asigurarea unei vieți 
demne, independente, a unui po
por nu poate fi numai ceva speci
fic românesc ; este o preocupare a 
tuturor acelora care doresc într-a- 
devăr să servească interesele po
porului și interesele progresului 
umanității.

ÎNTREBARE: Ați vizitat 
Orientul Apropiat, ați fost în
tr-o serie de țări din America 
Latină, cunoașteți problemele 
„lumii a treia", are loc un val 
de inflație. Ce influență cre
deți că vor avea toate acestea 
asupra intereselor și proble
melor in România ?

RĂSPtlNS : Dezvoltarea econo
mică mondială a fost, desigur, în- 
tr-o anumită măsură, afectată de 
criza energiei, s-au ridicat o serie 
de probleme noi legate de asigura
rea materiilor prime și, în general, 
de raporturile între țările dezvol
tate economic și cele în curs de 
dezvoltare.

Dacă adăugăm la toate acestea 
criza monetară mondială, se poate 
spune că pe plan internațional au 
apărut cîteva probleme de impor
tanță hotărîtoare pentru dezvolta
rea viitoare a omenirii.

După părerea noastră, este ne
cesar ca toate aceste probleme să 
fie studiate cu multă seriozitate, 
cu participarea tuturor statelor. 
Nu mai este posibil ca doar un 
grup de state să poată adopta ho- 
tărîri care, după aceea, să fie im
puse celorlalte țări.

în acest sens, noi considerăm că 
dezbaterea apropiată în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite a pro
blemelor materiilor prime, ener
giei, a altor probleme economice 
va avea o importanță deosebită. 
Noi socotim că trebuie să se por
nească de la necesitatea așezării 
raporturilor economice internațio
nale pe baze noi, echitabile. Aceste

raporturi noi trebuie să permită și 
un progres mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare.

în ce privește România, fără nici 
o îndoială că și ea este preocupată 
de aceste probleme, deoarece par
ticipă foarte activ la întreaga ac
tivitate economică internațională.

Este adevărat, avem relații largi 
cu țările în curs de dezvoltare de 
pe toate continentele și acestea 
ne-au întărit convingerea că este 
necesar ca relațiile între statele 
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare să fie așezate pe o bază 
nouă. în acest spirit acționăm în 
relațiile noastre cu toate celelalte 
țări.

ÎNTREBARE : Vă gîndiți, 
cumva, domnule președinte, la 
posibilitatea creări unui nou 
organism ?

RĂSPUNS : Există deja o serie 
de organisme internaționale.

Sigur, e greu acum de spus cum 
vor evolua lucrurile.

Noi considerăm însă că întreaga 
activitate de soluționare a acestor 
probleme complexe trebuie să se 
desfășoare în cadrul sau sub egida 
Organizației Națiunilor Unite și 
cu participarea tuturor statelor.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, se aude mereu de 
planul unei conferințe mon
diale a partidelor comuniste. 
Au avut loc discuții prelimi
nare, chiar controverse. Ce 
părere aveți f

RĂSPUNS : Este un lucru firesc 
ca partidele comuniste să discute 
despre problema unei noi conferin
țe internaționale. Trăim într-o e- 
pocă în care au loc în fiecare an 
zeci de conferințe internaționale. 
Partidele își expun părerile asu
pra acestei probleme, se manifestă 
diferite opinii și aceasta este, cred, 
ceva normal. în momentul în care 
se va ajunge la o anumită conclu
zie generală se va putea vedea 
cum să se treacă la pregătirea u- 
nei asemenea conferințe.

în principiu, noi am' fost întot
deauna pentru întîlniri, pentru 
reuniuni internaționale — bilate
rale și multilaterale. Pornim de 
la necesitatea de a ajunge la ase
menea înțelegeri și forme de cola
borare care să servească dezvol
tării fiecărei țări, fiecărui partid, 
să nu afecteze în nici un fel auto
nomia și independența partidelor 
comuniste, să prilejuiască un 
schimb liber de păreri care să 
ajute la o mai bună înțelegere a 
transformărilor care au loc în lume 
și să nu ducă în nici un fel la pu
nerea în discuție a politicii altui 
partid.

Dacă se va ajunge la necesitatea 
de a se adopta un document co
mun, el trebuie pregătit cu acor
dul tuturor. în nici un caz însă 
el nu poate deveni obligatoriu 
pentru nimeni !

ÎNTREBARE : Dacă consi
derați, domnule președinte, că 
democrațiile occidentale se 
află într-o Criză și dacă pu
tem conta pe o dezvoltare în 
sensul gaullist ?

RĂSPUNS : Mi-ar fi greu să fac 
acum o caracterizare a situa
ției din țările occidentale. A- 
ceasta presupune o mai bună 
cunoaștere a acestor probleme. 
Cred că forțele politice din fie
care țară cunosc cel mai bine 
stările de lucruri și fenomenele 
și știu cel mai bine ce au de 
făcut în soluționarea diferitelor 
probleme. Cred însă că există a- 
numite cercuri reacționare — eu 
nu le numesc gaulliste, ci reacțio
nare — care încearcă în unele țări 
occidentale să orienteze evoluția 
acestora pe o altă cale, să se opună 
dezvoltării democratice. Dacă ana
lizăm însă unele preocupări ale 
forțelor democratice din aceste 
țări vedem că ele merg pe calea 
de a-și uni eforturile tocmai pen
tru a asigura dezvoltarea demo
cratică a țărilor lor.

în acest sens, cred că putem 
privi cu încredere dezvoltarea în 
perspectivă a acestor țări, în con
dițiile creșterii forțelor progresiste 
și realizării unității lor de acțiune.

★
în încheiere aș dori să folosesc 

acest prilej pentru a transmite ci
titorilor ziarului dumneavoastră, 
întregului popor austriac cele mai 
calde urări de prosperitate și fe
ricire, de succes în lupta pentru 
cauza progresului și păcii.

Alteței Sale Regale
Prințului NORODOM SIANUK

Șeful Statului Cambodgia,
Președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei

Cea de-a IV-a aniversare a creării Frontului Unit Național al 
Cambodgiei și Forțelor Armate Populare de Eliberare Națională 
constituie un prilej plăcut de a adresa Alteței Voastre și eroicului po
por khmer cele mai sincere felicitări șl tin cald salut de solidaritate 
frățească.

Constituirea, în urmă cu 4 ani, a Frontului Unit Național al Cam
bodgiei și a Forțelor Armate Populare de Eliberare Națională a mar
cat începutul unei etape superioare în lupta pentru salvgardarea in
tereselor naționale, pentru făurirea unei Cambodgii libere și inde
pendente.

Lupta eroică și plină de sacrificii a poporului khmer constituie o 
dovadă elocventă a faptului că în zilele noastre nici o forță nu poate 
infringe voința unei națiuni de a-și hotărî singură destinele, de a trăi 
în libertate și independență.

Republica Socialistă România și întregul popor român își reafirmă 
și cu această ocazie solidaritatea cu lupta bravului popor khmer, pre
cum și încrederea că victoria finală va aparține forțelor patriotice 
cambodgiene sub conducerea F.U.N.C.

Fie ca relațiile de prietenie și solidaritate militantă dintre popoa
rele român și khmer să se întărească și dezvolte continuu în lupta îm
potriva imperialismului, pentru progres și pace în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat, 

președintele Frontului 
Unității Socialiste

din Republica Socialistă România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ ■
--------------------------------------------- ----------- f

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

Excelenței Sale
Domnului FAZAE ELAHI CHAUDHRY,

Președintele Republicii Islamice Pakistan

ISLAMABAD

în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, 
cît și al meu personal, am deosebita plăcere să vă transmit, cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, cele mai sincere felicitări 
și calde urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de progres și 
prosperitate poporului pakistanez prieten.

Păstrind cele mai plăcute amintiri despre vizita pe care am făcut-o 
în frumoasa dumneavoastră țară, îmi exprim convingerea și cu acest 
prilej că discuțiile avute, înțelegerile și acordurile asupra cărora am 
convenit constituie o contribuție importantă la lărgirea și diversificarea 
relațiilor de prietenie și colaborare între țările și popoarele noastre, la 
întărirea păcii și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

vremea Cronica zilei

Sprijin deplin luptei drepte 
a poporului khmer!

Perioada dintre 17 și 24 martie 
marchează săptămîna de solidarita
te internațională cu Guvernul Revo
luționar de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.C.), proclama
tă de Conferința asupra Cambodgiei, 
desfășurată la sfirșitul anului tre
cut la Paris. în cadrul acestei ac
țiuni internaționale, la 23 martie se 
sărbătorește împlinirea a patru ani de 
la crearea Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei (F.U.N.C.) și a 
Forțelor Armate Populare de Elibe
rare Națională.

Obiectivele F.U.N.C. și G.R.V-N.C. 
constau in constituirea unei Cam
bodgii independente,’ suverane, paș
nice, neutre, democratice și prospere, 
în condițiile integrității teritoriale a 
tării. Pentru atingerea acestor obiec
tive, poporul cambodgian, mobilizin- 
du-și toate resursele, a declanșat o 
amplă ofensivă armată pe întreg te
ritoriul țării pentru înlăturarea gu
vernului trădător al lui Lon Noi, 
a eliberat numeroase centre popu
late și a provocat, totodată, gre
le pierderi inamicului. în pre
zent, forțele patriotice controlează 
90 la sută din teritoriul național, 
suprafață pe care trăiește 80 la sută 
din populația țării. în zonele elibe
rate au luat ființă comitete ale 
F.U.N.C., care desfășoară o vie acti
vitate economică și social-culturală.

După cum este cunoscut. România 
socialistă, consecventă politicii sale 
de solidaritate cu lupta popoarelor 
pentru dreptul de a-și hotărî singure 
destinele, cu toate forțele progresis
te, antiimperlallste, militantă hotă- 
rltă pentru stabilirea unei păci drep
te în conformitate CU voința po
poarelor în întreaga Indochină, s-a 
numărat printre primele state cape 
au salutat formarea G.R.U.N.C. și l-a 
recunoscut oficial ca unic reprezen
tant legitim al poporului cambodgian.

O contribuție de cea mai mare în
semnătate la întărirea și dezvolta

te» continuă a relațiilor de priete
nie româno-cambodgiene au adus ln- 
tilnirlle șl convorbirile fructuoase 
dintre președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și șeful statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk. Cu 
prilejul ultimei întîlniri dintre cei 
doi șefi de stat, care a avut loc in 
vara anului trecut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Sublinia : „Poporul ro
mân este hotărit să seorda întregul 
său Sprijin Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, Guvernului Regal de 
Uniune Națională, pentru a duce 
lupta împotriva Intervenției Străine, 
a asigura independența patriei Sale, 
a crea condiții ta poporul cambod
gian să-și făurească o viață liberă, 
așa Cum 0 dorește el".

Pe deplin solidară cU cauză dreap
tă a poporului cambodgian, țâra noas
tră se pronunță in mod hotărit pen
tru respectâreâ neabătută a inde
pendenței și suveranității Cambod
giei, a neutralității și integrității sale 
teritoriale — drepturi fundamentale 
garantate prin Acordurile de la Ge
neva din 1954 —, ceea ce ar permite 
poporului khmer să treacă la recon
strucția pașnică, lâ Concentrarea for
țelor sale Spre dezvoltarea economi- 
co-sociâlă, spre materializarea aspi
rațiilor sale de pace și progres.

T. PREEIPCEANU
★

Cu Ocazia celei de-a 4-a aniver
sări a Creării Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei și a Forțelor Ar
mate Populare de Eliberare Națio
nală, ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, gene
ral de armată Ion Ioniță, a adresat o 
telegramă domnului Khieu Samphan, 
vicepremier Și ministru âl apărării 
naționale ăl Guvernului Regal de 
Uniune Națională âl Cambodgiei, co- 
mandant-șef ăl Forțelor Armate 
Populare de Eliberare Națională a 
Cambodgiei. (Agerpres)

Astăzi, poporul pa
kistanez aniversează 
împlinirea a 18 ani de 
la proclamarea repu
blicii, eveniment me
morabil al istoriei sale 
contemporane. Actul 
de la 23 martie 1956, 
survenit la aproape 
nouă ani de la înlătu
rarea dominației colo
niale, a consfințit și 
consolidat victoria po
porului pakistanez în 
lupta pentru o exis
tență liberă, indepen
dentă, pentru dezvol
tare de-sine-stătă- 
toare. Proclamarea re
publicii a deschis, tot
odată, noi și ample 
perspective favorabile 
progresului economic 
și social al țării.

în anii care au ur
mat acestui eveniment, 
poporul pakistanez s-a 
angajat cu forțele sale, 
materiale și umane, 
intr-un susținut efort 
în direcția lichidării 
grelei moșteniri colo
niale, a unor trans
formări înnoitoare în 
diferite domenii de ac
tivitate — curs care 
a luat o largă mani
festare odată cu in
stalarea președintelui 
Zulfikar Aii Bhutto.

Ca rezultat al efor
turilor creatoare ale 
poporului pakista
nez, au fost puse ba
zele unei industrii na
ționale. în scopul va
lorificării depline a 
resurselor naturale 
pentru propria dez
voltare, al Întăririi 
sectorului de stat din 
economie, guvernul 
pakistanez a naționali
zat, în ultimul timp, 
o serie de întreprin
deri din ramurile che
ie ale industriei și a

Instituit controlul sta
tului asupra băncilor 
și companiilor de asi
gurare. Pe linia ace
lorași măsuri, în mar
tie 1972 a fost adopta
tă legea privind re
forma agrară, trecin- 
du-se la reîmpărțirea 
pămînturilor prin li
mitarea marilor pro
prietăți. Reformele e- 
conomice au fost înso
țite de o serie de mă
suri vizînd ameliorarea 
structurilor sociale, 
progrese in domeniul 
tehnico-științific și 
cultural — între care 
legea privind gratui
tatea învățămintului 
are o importanță deo
sebită, Știmulind pro
cesul formării de ca
dre naționale la scara 
întregii țări.

Pe plan extern, Re
publica Islamică Pa
kistan promovează o 
politică de înțelegere 
și colaborare cu cele
lalte state ale lumii, 
acționează pentru a-și 
aduce contribuția la 
normalizarea raportu
rilor interstatale pe 
subcontinentul Asiei 
de Sud in spiritul a- 
cordului de la Simla 
încheiat cu India. în 
acest sens, sînt dem
ne de relevat recen
tele hotărîri ale Pa
kistanului și Republi
cii Populare Bangla
desh de a se recu
noaște oficial, reci
proc, hotărîri care, 
fără îndoială, sint me
nite să exercite o in
fluență pozitivă asu
pra climatului politic 
din regiune, contri
buind la edificarea 
unei păci durabile în 
zonă.

Poporul român ur

mărește cu simpatie 
și sentimente de sin
ceră prietenie efor
turile depuse de po
porul pakistanez pen
tru dezvoltarea și în
florirea patriei sale. 
Relațiile de prietenie 
și colaborare existente 
între România și 
Pakistan au cunoscut, 
în special în ultimul 
timp, un curs continuu 
ascendent. Un moment 
de o deosebită însem
nătate în această evo
luție l-a constituit vi
zita în Pakistan, la în
ceputul anului 1973, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vizită care 
a evidențiat cu putere 
dorința comună de a 
dezvolta conlucrarea 
reciproc avantajoasă. 
Se poate aprecia că, 
în răstimpul scurs de 
la această vizită, s-au 
făcut pași importanți 
pe calea materializării 
prevederilor conținu
te în Declarația solem
nă comună, în celelalte 
documente și acorduri 
semnate de reprezen
tanții țărilor noastre, 
colaborarea româno- 
pakistaneză s-a extins 
și diversificat în per
manență, fructificîn- 
du-se mai bine posibi
litățile largi pe care le 
oferă dezvoltarea eco
nomiilor naționale ale 
celor două țări.

Nu încape îndoială 
că relațiile prietenești 
de colaborare româno- 
pakistaneze vor conti
nua să se dezvolte și 
să se întărească, în in
teresul ambelor noas
tre popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Eugen IONESCU

Cu prilejul aniversarii creării Frontului Unit Național al 
Cambodgiei și a Forțelor Armate Populare de Eliberare 

Naționala

Deschiderea unei expoziții de fotografii
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, vineri la amia
ză s-a deschis în Capitală o expo
ziție de fotografii consacrată împli
nirii a 4 ani de la crearea Frontu
lui Unit Național al Cambodgiei și 
a Forțelor Armate Populare de Eli
berare Națională.

Relevînd semnificația acestui eve
niment care a marcat o etapă nouă,, 
superioară. în evoluția luptei eroice 
pentru salvgardarea intereselor na
ționale ale Cambodgiei, Emil Iordă- 
chescu, director adjunct în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, a e- 
vocat legăturile trainice de priete
nie și colaborare statornicite între 
popoarele român și khmer, in a că
ror cronică se înscriu ca un mo
ment de seamă vizita întreprinsă 
anul trecut în țara noastră de Alteța 
Sa Regală prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național, con

vorbirile avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, Ngo Taing Tykea, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Regatului Cambodgia la București, a 
vorbit despre victoriile militare și 
politice obținute de poporul khmer 
în cei patru ani de la crearea 
F.U.N.C. și a exprimat vii mulțu
miri. sentimentele de profundă re
cunoștință față de poporul român 
pentru solidaritatea sa militantă, 
pentru ajutorul și sprijinul său per
manent acordate cauzei drepte a po
porului Cambodgiei.

La festivitatea deschiderii expozi
ției au participat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al C.C.E.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, alte persoane oficiale.

Au fost prezenti. de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Cea de-a 39 a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru comerț exterior

MOSCOVA 22 (Corespondentă de 
la N. Crețu). — între 19 și 21 mar
tie 1974 a avut loc. la Moscova, cea 
de-a 39-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru comerț ex
terior. Au luat parte delegații din 
țările membre C.A.E.R. în conformi
tate cu convenția dintre Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc și gu
vernul Iugoslaviei, la ședința Comi
siei a participat o delegație din 
R.S.F.I. La ședința comisiei au par
ticipat. în calitate de observatori, re
prezentanți ai R.P.D. Coreene.

Comisia a examinat și aprobat ra
portul de activitate al comisiei pe 
anul 1973 și activitatea îndreptată în 
continuare spre adînclrea și perfec
ționarea colaborării reciproce. în 
conformitate cu programul complex. 
La ședința comisiei s-a arătat că 
schimbul reciproc de mărfuri între 
țările membre ale C.A.E.R. continuă

MARGINALII
Greva... „bancherilor“

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 martie. în țară : Vremea va fi 
călduroasă și în general frumoasă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil. înnorări mai accentuate se 
vor semnala în nordul țării, în a doua 
parte a intervalului, cînd e posibil să 
plouă slab. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero șl 10 grade, mai 
coborîte în depresiuni,. iar maximele 
între 18 și 26 de grade, local mal ri
dicate. în București : Vremea se men
ține frumoasă și călduroasă, cu cer 
variabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 22 MARTIE 1974
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

1 143 770 lei
Extragerea I : 69 25 52 73 28 89 

72 7 78
Extragerea a Il-a : 62 31 39 30 15 

36 60 80 12

între 18 și 22 martie a.c. s-au des
fășurat, la București, lucrările Sesiu
nii a 19-a a Comisiei mixte româno- 
iugoslave pentru Porțile de Fier. Pe 
ordinea de zi a sesiunii au figurat 
probleme curente, legate de realiza
rea și exploatarea sistemului Porțile 
de Fier și de posibilitățile de utili
zare a potențialului hidroenergetic 
al Dunării din sectorul comun.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-un spirit de colaborare și înțe
legere reciprocă.

★
In perioada 18—22 martie ne-a vi

zitat țara o delegație sovietică, con
dusă de B.S. Gordeev, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
U.R.S.S. Cu această ocazie au fost 
analizate probleme privind dezvol
tarea exportului românesc de bu
nuri de consum industriale în 
Uniunea Sovietică.

Delegația a fost primită de tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior.

La Iași s-au deschis, vineri di
mineață, lucrările simpozionului na
țional cu tema „Marketing Interna
țional'*, care reunește specialiști din 
producție, cercetare, comerț exterior, 
cadre de conducere din întreprin
deri și instituții centrale, studenți.

★
Pentru marcarea celei de-a 153-a 

aniversări a Zilei naționale a Greciei, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat vi
neri, în Capitală, o seară culturală.

Prof. univ. Dionisie Pippidi, direc
torul Institutului de arheologie din 
București, a conferențiat despre „Ci
vilizația greacă**. în continuare au 
fost prezentate filme documentare 
grecești.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

De asemenea, au fost de față A- 
ristote Phrydas, ambasadorul Repu
blicii Elene la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Sistemul carnetelor 
de cecuri la purtător 
este destul de răspîn- 
dit în Franța. Pentru 
a achita costul unui 
costum de haine sau 
al unui apartament, 
cumpărătorul elibe
rează un cec în nu
mele vînzătorului. Și 
banii circulă nevăzuți 
prin rețeaua compli
cată a mecanismelor 
financiare. Operație 
simplă — cu o sin
gură condiție : cecul 
să aibă acoperire în 
bancă. Dar ce se în- 
tîmplă cînd banca nu 
mai efectuează trans
ferul acestor sume 7

De cîteva săptămîni, 
o grevă mai puțin o- 
bișnuită. greva func
ționarilor din bănci, 
blochează în Franța 
numeroase circuite fi
nanciare. Zilnic, 2,5 
milioane valori în 
cecuri și efecte co
merciale se îngrămă
desc în sediile centra
le și în anexele băn
cilor. Ordinatoarele 
însărcinate cu soluțio
narea acestor operații 
sînt oprite, ceea ce 
riscă să provoace pa
ralizia mișcărilor de 
capitaluri, care au re
prezentat în 1972 a- 
proape 13 miliarde de 
franci.

începută la „Crădit 
Lyonnais", care pose

dă o vastă rețea ban
cară în întreaga Fran
ță, greva s-a extins 
treptat la alte bănci 
și organisme financia
re. Care sint revendi
cările celor peste 
100 000 de funcționari 
greviști denumiți, în 
glumă, în limbajul 
curent „bancheri"? în 
primul rînd, sporirea 
salariilor, prea mo
deste față de volu
mul și răspunderea 
activității lor ; în al 
doilea rînd, îmbunătă
țirea condițiilor de 
muncă caracterizată 
prin suprasolicitare 
nervoasă și prin lip
sa unor măsuri de 
securitate împotriva 
spargerilor si atacu
rilor în plină zi și tot 
mai numeroase.

Actuala grevă a 
„bancherilor" surprin
de pe observatori atit 
prin amploare, cît și 
prin combativitatea 
sa. într-adevăr. zeci 
de mii de funcționari 
au demonstrat în mai 
multe rînduri pe stră
zile Parisului și ale 
unor orașe din provin
cie. pichete de gre
viști au ocupat nu
meroase sedii de 
bănci, folosind meto
dele de luptă preluate 
de la muncitorii in
dustriali.

Zilele trecute, sub o

ploaie abundentă, mii 
de funcționari au 
participat la o nouă 
manifestație pe străzi
le Parisului, cerind sa
tisfacerea revendică
rilor lor. ..Șectorul 
bancar își lărgește 
participarea la grevă" 
— scria ziarul „Com
bat". arătînd că miș
carea, aflată în a șa
sea săptămînă. se ca
racterizează prin înăs
prirea și extinderea 
conflictului. în același 
timp, în cercurile in
dustriale se arată că 
această grevă ame
nință serios comerțul 
exterior al Franței 
datorită blocării ope
rațiunilor financiare.

Iată de ce, majori
tatea comentatorilor 
urmăresc cu atenție 
evoluția grevei „ban
cherilor", considerînd 
că ea atestă apariția 
unui puternic spirit 
combativ in rândurile 
unei pături sociale 
importante, care nu
mără în Franța apro
ximativ 3,8 milioane 
de persoane — expre
sie a tendințelor de 
radicalizare a așa-nu- 
mitelor „pături inter
mediare".

Paul 
DIACONESCU

Paris.

să crească în ritmuri rapide. în 1973, 
volumul comerțului reciproc al țări
lor membre ale C.A.E.R. a crescut 
cu 11 la sută, depășind volumul 
schimbului de mărfuri prevăzut pen
tru anul trecut în acordurile comer
ciale pe termen lung. S-a dezvoltat 
în ritm susținut comerțul de mașini 
și utilaje. Comerțul dintre țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. a 
crescut anul trecut cu 10,6 la sută.

La ședința comisiei au fost exa
minate, de asemenea, probleme le
gate de elaborarea proiectelor unor 
documente normative în domeniul 
comerțului reciproc dintre țările 
membre ale C.A.E.R., precum și alte 
probleme privind colaborarea in do
meniul comerțului exterior.

Ședința comisiei s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă și colaborare to
vărășească.

„Cazul Anoveros"
Dupi ce timp de o 

lună a fost protago
nistul unei acute de
teriorări in relațiile 
dintre guvernul spa
niol și biserică, epis
copul de Bilbao, mon
seniorul Antonio Ano
veros Ataun, a plecat 
să se „repauzeze" in
tr-o minăstire, in aș
teptarea unei soluții...

Prelatul AHoveros a 
devenit un „caz" la 24 
februarie, cind, intr-o 
predică difuzată in 
toate bisericile dioce- 
zei sale, s-a pronunțat 
in apărarea drepturi
lor populației basce, 
criticind unele acțiuni 
ale autorităților spa
niole. Primul ministru, 
Arias Novarro, a răs
puns ordonînd „con
semnarea la domici
liu" a episcopului de 
Bilbao, care urma, 
ulterior, să fie ex
pulzat. Dar Anoveros 
a declarat că nu-și va 
părăsi dioceza decît 
la ordinul Vaticanu
lui, iar dacă guvernul 
vrea să-l expulzeze, 
trebuie să emită un 
decret semnat de șe
ful statului.

Reținerea autori
tăților de la Madrid 
de a nu forța lucru
rile apare cu atit mai 
explicabilă, cu cit „ca
zul Anoveros" nu este 
decît ultimul episod

dintr-o suită de fric
țiuni și conflicte cu 
biserica catolică, în
cepute incă acum trei 
ani, cind promotorii 
conferinței episcopale 
proclamau „o ruptură 
netă cu compromisu
rile trecutului" și „o 
etapă nouă pentru bi
serica spaniolă". Eta
pa tensiunilor deschi
se in raporturile din
tre stat șl biserică a 
fost inaugurată odată 
cu adunarea episcopa
lă din noiembrie-de- 
cembrie 1972, care a 
cerut, într-un docu
ment special, revizui
rea Concordatului din 
1953, ce conferă șefu
lui statului spaniol 
prerogativa de a-și 
spune cuvintul la nu
mirea episcopilor.

Aparent axată pe o 
problemă ținind de 
relațiile dintre biseri
că și stat, confrunta
rea are rădăcini mult 
mai adinei. Tradițio
nala identificare a bi
sericii cu imaginea de 
pilon al regimului nu 
putea decît să-i aducă 
o pierdere tot mai 
pronunțată de influ
ență în rîndurile ma
selor de catolici — și 
tocmai de aci tendința 
de îndepărtare de pu
terea de stat, urmată 
apoi de o critică des
chisă față de imobi
lismul politic al regi

mului. Este semnifi
cativ că, in ultima 
vreme, bisericile și 
minăstirile spaniole 
au devenit lăcașuri de 
adăpostire a celor pri
goniți de autorități, 
puncte de intîlnire a 
activiștilor democrați.

Caracteristic pen
tru starea de spirit a 
clerului este' și faptul 
că, practic, in același 
timp cu Anoveros, 
cardinalul Narciso Jo- 
bany, arhiepiscopul de 
Barcelona, împreună 
cu zece episcopi, a a- 
firmat, intr-o pastora
lă, cam același lucru 
ca și episcopul de 
Bilbao. In fața aces
tei situații, autorități
le au hotărit să re
curgă la măsuri de 
„piină forte". Cit de e- 
ficace s-au dovedit a- 
semenea măsuri poate 
fi judecat după faptul 
că peste 20 000 de cre
dincioși și 2 000 de 
preoți din Bilbao s-au 
solidarizat cu episco
pul acestei regiuni.

Conflictul cu o par
te a clerului reflectă 
frământările ce se des
fășoară pe un plan 
mai larg in sinul so
cietății spaniole, ten
dințele de innoire ce 
ciștigă teren in rîn
durile diferitelor ca
tegorii sociale.

V. OROS



'1 .7^ y* ■ • \țp-*;<$• ț(iAi<;. ;-S< ' ■ » ■'■

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 

Șl COOPERARE ÎN EUROPA

Io colaborarea economică 

să se lină seama de interesele specifice 
ale țărilor in curs de dezvoltare
O propunere prezentată de delegația română

GENEVA 2.2 (Agerpres). — In Comisia pentru cooperarea econo
mică a Conferinței pentru securitate și cooperare pe continentul eu
ropean, delegațiile au trecut la elaborarea preambulului care ar ur
ma să conțină liniile directoare, să exprime voința politică a state
lor, să asigure o sinteză cuprinzătoare a tuturor propunerilor și su
gestiilor menite să contribuie la intensificarea cooperării economice, 
la edificarea păcii și securității în Europa.

în acest scop au fost prezentate 
mai multe documente cu caracter 
complementar de către delegațiile 
României, R.D.G., Ungariei, Iugo
slaviei și Olandei. Propunerea dele
gației române se referă la necesita
tea ca în politica și relațiile econo
mice ale țărilor participante să se 
țină seama, in toate cazurile, de in
teresele și nevoile specifice ale sta
telor în curs de dezvoltare din Eu
ropa, indiferent de sistemul lor eco
nomic și social. Prezentînd propune
rea, delegatul român a subliniat, în
tre altele, că în Europa există țări 
în curs de dezvoltare care depun 
constant eforturi deosebit de mari 
pentru a reduce treptat decalajul

Un nou plan de pace al G.R.P. 

al Republicii Vietnamului de Sud
PARIS 22 (Agerpres). — Delega

ția Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud la convorbirile consultative de 
la Paris dintre cele două părți sud- 
vietnameze pentru reglementarea 
problemelor interne ale Vietnamului 
de Sud a prezentat, vineri, un nou 
plan de pace în șase puncte.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, a 
declarat adjunctul șefului delegației, 
Dinh Ba Thi, propune ca cele două 
guverne (G.R.P. al R.V.S. și Saigo- 
nul) și cele două comandamente să 
emită ordine cu conținut identic 
privind încetarea focului și să infor
meze despre aceasta Comisia inter
națională de control și supraveghe
re (C.I.C.S.), precum și pe secretarul 
general al O.N.U.

Pînă la 30 iunie 1974, ambele părți 
se angajează să încheie schimbul 
complet de deținuți militari și civili, 
căzuți prizonieri după încetarea fo
cului (28 ianuarie 1973). In afară de 
aceasta, guvernul saigonez trebuie 
să elibereze toți deținuții care apar
țin G.R.P. sau celei de-a treia forțe 
politice și al căror număr se ridică 
la 200 000.

Cele două părți, subliniază propu
nerea G.R.P. al R.V.S., garantează 
libertățile democratice, inclusiv li
bertățile personale, libertatea cuvin-

„Apartheidul - un obstacol
în calea progresului și păcii 

în Iume“
declară secretarul general 

i ai O.N.U., Kurt Waldheim
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

Luind cuvintul la o adunare prile
juită de Ziua internațională pentru 
eliminarea discriminării rasiale, se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a declarat că apartheidul 
reprezintă „o manifestare deosebit de 
brutală a discriminării rasiale, un 
real obstacol în calea progresului so
cial și economic, cooperării, înțele
gerii între popoare și menținerii 
păcii în lume".

El a reamintit eforturile întreprin
se de O.N.U. în cadrul deceniului de 
luptă împotriva rasismului, procla
mat, anul trecut, de Adunarea Ge
nerală, subliniind că eliminarea dis
criminării rasiale continuă să rămînă 
o sarcină de prim ordin pentru or
ganizația internațională.

Adunarea O.N.U. a coincis cu cea 
de-a 14-a aniversare a incidentului 
de la Sharpenville (Republica Sud 
Africană) cînd poliția a ucis 69 de 
africani în cursul unei demonstrații 
Împotriva discriminării rasiale.

Convorbirile noului 
ministru de externe 

britanic la Bonn
r LONDRA 22. — Corespondentul

Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : Vineri, ministrul de externe 
al Angliei, James Callaghan, și-a în
cheiat vizita oficială la Bonn, unde 
a avut convorbiri cu cancelarul 
Willy Brandt și cu omologul său 
vest-german, Walter Shell. Această 
vizită a fost prima acțiune oficială 
a noului șef al diplomației britanice, 
după ce, cu patru zile în urmă, a 
precizat într-o declarație făcută în 
Camera Comunelor, prioritățile și 
principiile politicii externe ale guver
nului său.

în capitala R.F.G., ministrul de 
externe britanic a discutat și proble
ma relațiilor dintre Piața comună și 
S.U.A., situația din Orientul Mijlo
ciu, relațiile Est-Vest.

La sfîrșitul săptămînii, James Calla
ghan se va întîlni cu secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, iar la 1 aprilie va 
participa la conferința de la Luxem
burg a miniștrilor de externe ai 
țărilor Pieței comune. 

economic ce le separă de țările pu
ternic industrializate. în acest scop 
apare necesar ca sistemul relațiilor 
economice să reflecte această reali
tate, să țină seama de nevoile, in
teresele și preocupările acestor țări.

Delegațiile Iugoslaviei, Turciei, 
Greciei, Maltei au sprijinit, în inter
vențiile lor, obiectivele incluse în 
propunerea României.

Comisia a reținut pînă acum o for
mulare cu caracter general în care 
se exprimă convingerea statelor par
ticipante că eforturile lor pentru 
dezvoltarea cooperării economice în 
toate sectoarele sînt de natură să 
contribuie la întărirea păcii și secu
rității în Europa.

tului, a presei, a adunărilor, a or
ganizațiilor, a activității politice, li
bertatea credinței, libertatea de de
plasare, de alegere a locului de mun
că și a domiciliului, a dreptului de 
proprietate și liberă inițiativă. Nu
mai după ce libertățile democratice 
vor fi oferite în mod real, mențio
nează declarația, poate fi creat Con
siliul național de reconciliere și în
țelegere națională.

Acest consiliu va fi format cel 
tîrziu la trei luni după intrarea în vi
goare a ordinului de încetare a fo
cului, prevăzut la punctul 1, pentru 
a organiza alegeri generale și locale 
și pentru a stabili metodele și for
mele de înfăptuire a alegerilor. Cele 
două părți vșr începe consultări cu 
organizațiile ’ și reprezentanții celei 
de-a treia forțe politice în vederea 
creării Consiliului național.

Alegerile generale se vor ține cel 
tîrziu la un an după crearea Consi
liului național de reconciliere și în
țelegere națională.

Cele două părți vor discuta proble
me privind reducerea forțelor lor 
armate și vor proceda Ia o demobi
lizare corespunzătoare.

Adjunctul șefului delegației G.R.P. 
al R.V.S. a declarat că, avansînd 
aceste noi propuneri de pace, guver
nul său este animat de sentimente 
de bunăvoință și de grija pentru 
reglementarea problemelor râmase 
nesoluționate după semnarea Acor
dului de la Paris privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam.

Orientări laburiste 

în politica externă

Presa engleză despre programul noului 
guvern britanic

Opinia publică brita
nică a așteptat cu deo
sebit interes prsci- 
rarea poziției noului 
guvern, condus de Ha
rold Wilson, în princi
palele probleme ale si
tuației internaționale. 
Această sarcină a re
venit ministrului de 
externe, Jarhes Calla
ghan, care a expus 
marți seara în Camera 
Comunelor citeva din 
principiile care urmea
ză să stea la baza po
liticii externe a guver
nului laburist. Și, după 
cum rezultă din pri
mele comentarii ale 
presei londoneze, opi
niile sînt în general 
favorabile.

Astfel, ziarul „DAILY 
MIRROR" apreciază că 
noul guvern concepe 
abordarea problemelor 
internaționale „într-un 
spirit realist, construc
tiv și pozitiv". în con
dițiile actuale, cînd pe 
plan mondial ideea 
statornicirii unor rela
ții noi între state cîș- 
tigă tot mai mult te
ren, cînd problema 
consultărilor între sta
te, în spirit de egali
tate în drepturi, devi
ne o cerință imperioa
să, afirmarea de către 
ministrul de externe 
britanic a hotărîrii gu
vernului său de a „in
tensifica sistemul con
sultărilor și cooperării 
politice" capătă valen
țe noi.

în altă ordine de 
idei, ziarul „SUN" 
subliniază că pînă nu 
demult „întreaga po
litică externă a Angliei 
era dominată de preo
cuparea pentru adera
rea Ia Piața comună 
și, ulterior, pentru 
stabilirea de poziții

convenabile în cadrul 
ei". „întregul nostru 
orizont se limita la 
Europa occidentală. 
Acum apare mai lim
pede preocuparea pen
tru stabilirea de relații 
pe baze mai largi, 
dincolo de granițele 
celor nouă".

Și, într-adevăr, zia
rele evidențiază că 
ministrul de externe

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

britanic s-a pronunțat 
pentru „o cooperare 
mai deplină și mai in
timă cu Statele Unite", 
pentru „relații mai 
productive cu Uniunea 
Sovietică" și pentru 
„dezvoltarea înțelege
rilor bilaterale cu ță
rile Europei răsărite
ne". „Callaghan — 
scrie ziarul „MOR
NING STAR", organul 
Partidului Comunist 
din Marea Britanie — 
a promis să acționeze 
pentru încheierea cu 
succes a Conferinței 
de la Geneva pentru 
securitatea si coope
rarea în Europa și a 
convorbirilor de la 
Viena privind redu
cerea forțelor arma
te". La rîndul său, 
„TIMES" relevă că 
ministrul de externe a 
arătat că „în bugetul 
care va fi prezentat 
săptămîna viitoare vor 
fi prevăzute unele re
duceri ale cheltuielilor 
militare". în acest fel, 
ministrul de externe a 
căutat să vină în în-

PROGRAM OE ACȚIUNI ECONOMICE
ALE STATELOR NEALINIATE

încheierea reuniunii de la Alger

ALGER 22 (Corespondență de la Mircea S. lonescu). — La „Palatul 
Națiunilor" din Alger s-au încheiat lucrările de trei zile ale reuniunii 
miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Biroului de coordonare al 
statelor nealiniate, desfășurate cu ușile închise. Au luat parte, de ase
menea, în calitate de observatori, reprezentanți ai 21 de țări nealiniate.

Joi, în ultima zi a reuniunii, minis
trul algerian al comerțului, Layachl 
Yaker, a relevat „interdependența din
tre caracterul politic și caracterul eco
nomic al luptei generale împotriva im
perialismului și colonialismului, sub 
toate formele sale". Dată fiind im- • 
portanța acestui subiect, partici- 
panții la lucrările biroului au efec
tuat o analiză aprofundată a rapor
turilor economice existente în pre
zent între țările din lumea a treia 
și statele industrializate. în acest 
context, vorbitorii au insistat în 
intervențiile lor asupra necesității 
de a răspunde actualei politici eco
nomice a țărilor industrializate prin-’ 
tr-o revalorizare a produselor lumii 
a treia, scrie ziarul „El Moudjahid". 
în ce privește majorarea prețurilor 
la materiile prime, care va constitui 
un subiect de bază la apropiata se
siune extraordinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din 9 aprilie, parti
cipants au analizat un program co
mun de acțiuni economice. Acesta 
prevede organizarea unei conferințe 
a țărilor în curs de dezvoltare asu
pra produselor lor de bază, crearea

Emirul statului Qatar 
a primit delegația economică română
DOHA 22 (Agerpres). — Delega

ția economică română, condusă de 
Ion M. Nicolae, adjunct al ministru
lui industriei chimice, care efectuea
ză o vizită în țările Golfului Persic, 
a fost primită de șeicul Khalifa Ben 
Hamad al-Thani, emirul statului 
Qatar.

Conducătorul delegației a transmis 
un salut prietenesc și urări de sănă
tate din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România. La rîndul său, șeful sta
tului Qatar a rugat să fie transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut de respect și stimă, 
exprimînd, în același timp, dorința 

tîmpinarea repetatelor 
cerințe ale opiniei pu
blice britanice, care 
s-a pronunțat ca An
glia să aducă o contri
buție tot mai impor
tantă la cauza destin
derii, dezarmării și 
progresului în lume.

Cum era și firesc, 
presa britanică a acor
dat atenție și capito
lului larg al probleme
lor „renegocierii con
dițiilor aderării la Pia
ța comună". „FIN- 
NANCIAL TIMES" se 
arată sceptic în ce pri
vește perspectivele u- 
nui astfel de demers, 
menționînd că nu 
există o altă cale 
de a schimba con
dițiile aderării de- 
cît dacă Anglia este 
hotărîtă să părăsească 
comunitatea. Unii de- 
putați laburiști, care se 
pronunță pentru ieși
rea Angliei din Piața 
comună, nu s-au ară
tat. mulțumiți de felul 
în care ministrul de 
externe a tratat pro
blema respectivă. în 
schimb, un ziar de 
orientare conservatoa
re, „DAILY TELE
GRAPH", cere parti
delor de opoziție să 
„sprijine ideea expri
mată de ministrul de 
externe Callaghan", 
întrucît acesta prevede 
„negocierea cu Piața 
comună într-un spirit 
de realism constructiv 
și nu de confruntare".

Acum, după ce aces
te poziții au fost for
mulate, opinia publică 
britanică așteaptă să 
vadă cum vor fi ele 
întruchipate în fapte.

Nicolae 
PLOPEANU 

unul fond comun de dezvoltare și de 
solidaritate a statelor nealiniate și 
a unui centru de informații asupra 
societăților multinaționale. în legă
tură cu Fondul comun de dezvoltare 
și solidaritate, menit să stimuleze 
dezvoltarea economică și socială a 
țărilor nealiniate, s-a convenit ține
rea, la 6 mai anul acesta, în Kuweit, 
a unei reuniuni a experților din ță
rile interesate pentru a pune la 
punct statutul și condițiile sale de 
funcționare. în sfirșit, în legătură 
cu centrul de informare asupra so
cietăților multinaționale, care își va 
avea sediul în India, s-a convenit 
să fie creat un grup de lucru însăr
cinat cu analiza implicațiilor activi
tăților desfășurate de aceste so
cietăți.

■' Participanții au acordat totodată 
o deosebită atenție problemelor pri
vind sprijinirea țărilor care au su
ferit de pe urma secetei din ultimii 
ani, precum și întărirea solidarității 
și cooperării între statele nealinia
te care au fost afectate indirect de 
efectele creșterii prețurilor la pro
dusele petroliere.

sa de întărire a legăturilor de prie
tenie și cooperare economică între 
cele două state și popoare. Emirul 
a elogiat poziția și acțiunile, Româ
niei pe linia întăririi păcii in lume, 
a cooperării internaționale, precum 
și ajutorul substanțial și multilateral 
acordat de țara noastră statelor ara
be pentru consolidarea independen
ței lor naționale.
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agențiile de presă
Mmistrul-secretar de

SÎJît Nicolae M. Nicolae, a fost 
primit de I. V. Arhipov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre cele două țări și îndeo
sebi livrările de utilaje complexe.

Președintele Argentinei, 
Juan Domingo Peron, a avut o în
trevedere cu conducătorii principa
lelor partide ale opoziției. La sfîr
șitul reuniunii, liderii opoziției l-au 
asigurat pe președintele Peron de 
sprijinul lor privind continuarea pro
cesului de instituționalizare din țară.

Forțele patriotice cam
bodgiene au scos din luptă> in 
intervalul 15 februarie—15 martie, 
peste 9 400 de militari lonnoliști, cap- 
turînd ori distrugînd importante can
tități de arme și muniții — trans
mite agenția khmeră de informații. 
Pe. lista pierderilor inamicului figu
rează, între altele, 63 de tancuri și 
vehicule blindate și 11 avioane și 
elicoptere.

MANIFEST CLANDESTIN
LA LISABONA

LISABONA 22 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agenției France 
Presse, în capitala Portugaliei a fost 
difuzat și circulă clandestin un do
cument, elaborat de un grup de ofi
țeri ai armatei portugheze, care 
constituie un adevărat manifest pri
vind criza regimului de la Lisabona. 
Documentul dezvăluie îndeosebi 
„criza globală" a unui regim „inca
pabil să întreprindă reformele nece
sare".

Referindu-se la situația din terito
riile coloniale, documentul afirmă 
că soluția militară este imposibilă. 
„Se impune o soluție politică, ast
fel încît să se țină cont de realita
tea de netăgăduit și ireversibilă a 
aspirațiilor profunde ale popoarelor 
africane de a se guverna ele însele", 
se spune în document.

în încheiere, documentul preci
zează că în rîndul forțelor armate se 
conturează o adevărată mișcare a 
ofițerilor care este în curs să-și de
finească poziția și scopurile și că 
mulți dintre componenții acesteia 
sînt deținuți în închisori.

încheierea Conferinței Naționale 
a P. C. Bulgar DE

SOFIA 22 (Corespondență de Ia 
C. Amariței) : Vineri au luat sfîr- 
șit la Sofia lucrările Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Bul
gar. Consacrată problemei creșterii 
în continuare a productivității so
ciale a muncii, conferința a eviden
țiat marile rezerve de care dispune 
economia bulgară în acest domeniu 
și care pot fi valorificate prin per
fecționarea sistemului de planifica
re, folosirea mai rațională a forței 
de muncă și a resurselor materiale, 
precum și a materiilor prime secun
dare și deșeurilor, adîncirea specia
lizării în domeniile în care Bulga
ria și-a cîștigat o tradiție, reduce
rea nomenclatorului de produse, în
tărirea disciplinei și îmbunătățirea 
calității produselor.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B. Apreciind activita
tea conferinței ca fiind de o însem
nătate excepțională pentru viața 
partidului și a poporului bulgar, 
vorbitorul s-a referit la alte cîteva 
probleme ale situației interne din 
țară, insistînd asupra necesității de 
a se introduce larg în activitatea 
partidului și în întregul sistem de

Comunicatul 
Plenarei C.C. 
al P. M. S. U.

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția M.T.I., 
la Budapesta a fost dat publicității 
comunicatul recentei Plenare a C.C. 
al P.M.S.U. După ce expune hotărî- 
rile adoptate în problemele cuprinse 
pe ordinea de, zi, comunicatul relevă 
că plenara a ' adoptat hotărîrea de 
a se convoca Congresul al XI-lea al 
partidului în luna martie 1975. Ple
nara a constatat că este necesară 
elaborarea unei noi declarații-pro- 
gram a partidului.

Plenara a eliberat din funcțiile de 
secretari ai C ,C. al P.M.S.U. pe 
Gyorgy Aczel și Reszo Nyers, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.SiU., și a ales ca secretari ai 
C.C. al P.M.S.U. pe Karoly Nemeth, 
membru al Biroului Politic, și Imre 
Gyori, membru al C.C. al P.M.S.U. 
Zoltan Komocsin, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. a] 
P.M.S.U., a fost- numit conducător al 
colegiului de redacție al ziarului 
„Nepszabadsag".

Plenara a propus pe Gyorgy Ac
zel și Janos Borbandi în funcția de 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri și eliberarea din aceste func
ții a lui Miklos Ajtai și a lui Lajos 
Feher, avînd în vedere ieșirea lor 
la pensie.

în ședințele Consiliului Preziden
țial al R.P. Ungare și Prezidiului 
Frontului Popular Patriotic au fost 
efectuate schimbările de cadre pro
puse de Plenara C.C. al P.M.S.U.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R. D. 
Vietnam condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc, 
primul ministru al guvernului R. D. 
Vietnam, a sosit la Havana într-o 
vizită prietenească. La sosire, dele
gația a fost întîmpinată de Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al guver
nului revoluționar, Osvaldo Dorticos, 
președintele Republicii Cuba, de alți 
conducători de partid și de stat cu
banezi. •

Bundestagul vest-german a 
hotărît reducerea vîrstei majoratului 
civil și civic de la 21 la 18 ani. 
Legea, care afectează aproximativ 
2,5 milioane de tineri vest-germani, 
va intra în vigoare la 1 ianuarie 
1975.

Statele Unite vor relua 
relațiile diplomatice nor
male cu Suedia,3 anun*at pre- 
ședintele Nixon. Acestea fuseseră în
trerupte la sfîrșitul anului 1972, cînd 
primul ministru suedez, Olof Palme, 
a criticat bombardamentele aviației 
americane asupra Hanoiului și Hai- 
fongului.

Manifestații ale unor gru
puri de studențicare au reven- 
dicat crearea de facultăți tehnice, 
arabizarea programelor de învăță- 
mînt și asigurarea de locuri de mun
că pentru absolvenți au avut loc, în 
ultimele zile, la Beirut. între partici
panții la aceste acțiuni și forțele po
lițienești s-au semnalat incidente. 

AMSTERDAM Colocviu european 

de limba si literatura româna
AMSTERDAM 22 (Corespondență de la Nicolae Popescu-Bogdă- 

nești). — La Amsterdam se desfășoară lucrările primului colocviu 
european de limba și literatura română. Reuniunea, la care participă 
titularii catedrelor și lectoratelor de limba română din numeroase 
centre universitare din Europa, precum și specialiști din țară, are 
ca scop realizarea unui schimb de informare didactică și științifică, 
precum și căutarea celor mai adecvate metode de predare, in străi
nătate, a limbii și literaturii române.

in cadrul ședinței de deschidere a colocviului au luat cuvîntul, 
subliniind însemnătatea științifică și culturală a evenimentului, rec
tori și numeroase cadre didactice de la catedrele de limbi romanice 
din cadrul universităților olandeze.

A participat Mihail Bujor-Sion, ambasadorul României la Haga.

conducere a țării munca colectivă, 
de a folosi mai eficient timpul de 
producție. Un mare accent a fost 
pus în cuvîntul său pe posibilități
le pe care le oferă astăzi cuceririle 
revoluției tehnico-științifice de a u- 
tiliza mai larg bogățiile naturale ale 
țării, sarcină pe care o va avea noul.* 
Minister al Resurselor Minerale, în
ființat de curînd, ca și pe valorifi
carea la maximum a condițiilor pe 
care le au raioanele montane și se- 
mimontane pentru dezvoltarea zoo
tehniei. Referindu-se la situația 
creată în agricultura țării în această 
primăvară de lipsa precipitațiilor, 
Todor Jivkov a făcut cunoscut de- 
legaților la conferință hotărîrea spe
cială a Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B. pentru organizarea luptei îm
potriva secetei.

Conferința Națională a P.C.B. a 
adoptat o hotărîre prin care împu
ternicește Comitetul Central să mo
bilizeze toate forțele partidului și 
ale întregului popor bulgar la înde
plinirea sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.B., pen
tru construcția societății socialiste 
dezvoltate în Bulgaria.

A LUAT SFIRȘIT 

PLENARA C. C. 
AL P. C. FRANCEZ

PARIS 22 (De la corespondentul 
nostru). — La Paris au luat sfirșit 
lucrările Plenarei C.C. al Partidului 
Comunist Francez, care a dezbătut 
situația economico-socială din țară, 
precum și problemele pregătirii și 
promovării cadrelor de partid.

în încheierea lucrărilor, Georges 
Marchais, secretar general al P.C.F., 
a rostit o cuvîntare consacrată prin
cipalelor aspecte ale vieții politice 
interne și internaționale.

Referindu-se la situația internațio
nală, secretarul general al P.C.F. a 
arătat că, în ultimii ani, s-au înre
gistrat modificări profunde pe linia 
destinderii și păcii în lume. Amin
tind că o serie de focare de tensiu
ne subzistă pe glob, iar cursa înar
mărilor continuă, vorbitorul a subli
niat că, în noile condiții ale situa
ției internaționale, o sarcină de 
mare actualitate este intensificarea 
luptei pentru pace. El a spus : „Exis
tă o cale care constă în a face din 
Franța un artizan activ și curajos 
al destinderii, de a lua inițiative 
exemplare pentru depășirea blocu
rilor politico-militare, de â aduce o 
contribuție la negocierile asupra 
dezarmării, care trebuie întreprinse 
în mod constant".
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transmit:
Probleme privind lărgirea 

cooperării dintre U.R.S.S. și 
Japonia *n domeniul dezvoltării 
economice a regiunilor estice ale 
Uniunii Sovietice au fost examinate, 
vineri, la Moscova, de către Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Kogoro 
Uemura, președintele Federației or
ganizațiilor economice japoneze 
(KEIDANREN), și alți reprezentanți 
ai cercurilor de 
transmite agenția

afaceri japoneze, 
T.A.S.S.

Secretarul de Stat al 
S U A Henry Kissinger, va face 
azi o scurtă vizită Ia Bonn, unde 
va avea convorbiri cu omologul său 
vest-german, Walter Scheel. Ziarul 
„Frankfurter Rundschau" apreciază 
că va fi abordată. între altele, pro
blema evoluției relațiilor dintre Sta
tele Unite și țările Europei occiden
tale.

Fost prim-ministru al Ma
rii Britaniiîn peri°a<ia 1963—1964 
și ministru de externe în anii 1970— 
1974, Alec Douglas-Home a anunțat 
că se retrage din viața politică.

Balanța de plăți a State
lor Unite 3 fost’ *n 1973, p°z^iva- 
Este pentru prima dată în istoria 
S.U.A. cînd balanța de plăți a acestei 
țări înregistrează un sold activ. Po
trivit declarației purtătorului de 
cuvînt al Ministerului Comerțului, 
această ameliorare excepțională s-a 
datorat, în principal, puternicului 
progres înregistrat de vînzările de 
bunuri și servicii în străinătate, sti
mulate de cele două devalorizări ale 
dolarului din anii 1971 și 1973.

• „DUPĂ CUM MERG 
LUCRURILE, HÎRTIA 
VECHE VA DEVENI MAI 
SCUMPĂ DECiT BANC
NOTELE..." Așa bwepe 
„Le Figaro" o relatare arătînd 
amploarea acțiunii de recupe
rare a hîrtiei vechi în Franța, 
înainte de a merge să-și pon
teze fișele la uzină, unii mun
citori adună în stive cartoane 
de ambalaje de pe trotuare. 
Mulți studenți bat din poartă în 
poartă, în cartierele lor. Pen
sionarii care vor să mai umple 
cîte un gol în venituri cutreieră 
și ei străzile în căutarea de hîr- 
tie. Dar adunătorii particulari 
sînt concurați de vreo 5 firme 
specializate care manipulează 
între 5 și 10 mii de tone de hîr- 
tie pe lună. Franța consumă a- 
nual 5,2 milioane tone de hîrtie, 
din care trei milioane de tone 
se aruncă. Or, materia primă a 
tirajului unui singur cotidian 
reprezintă 6 hectare de pădure, 
în timp ce pentru creșterea u- 
nui arbore e nevoie de cel puțin 
10 ani... Această constatare a 
încetățenit o nouă optică asupra 
hîrtiei. Pe diverse căi, populația 
e convinsă s-o separe de cele
lalte resturi menajere. Recupe
rarea ei — arată ziarul citat — 
a devenit o problemă națională.

• TREN PNEUMATIC 
DE PASAGERI. Mos- 
cova a fost proiectat primul 
traseu din U.R.S.S. pentru un 
„tren pneumatic prin tunel". 
Potrivit proiectului, traseul, în 
lungime de șase kilometri, por
nește dintr-o zonă de nord-vest 
a capitalei, traversează orașul, 
ajungînd la stația de cale fera
tă din localitatea suburbană 
Zelenograd. Au fost proiectate 
pe traseu patru stații cu peroa
ne bilaterale. Tunelul, în formă 
dreptunghiulară, va permite cir
culația în ambele sensuri. Va
gonul va fi închis ermetic, avînd 
două boghiuri cu cîte două roți 
de cauciuc. Un tren va dispune 
de zece vagoane, fiecare pentru 
125 de pasageri. Viteza proiec
tată a trenului este de 40—90 
km/h. Vagoanele vor avea insta
lații de aer condiționat. Trenu
rile vor putea folosi drept forță 
de propulsie atît aerul compri
mat, cit și energia electrică — 
se arată în relatarea agenției 
Novosti.

• ATENTATUL ÎMPO
TRIVA PRINȚESEI ANNE 
— fiica reginei Angliei. 
Miercuri seara, în plin centrul 
Londrei, în timp ce prințesa 
Anne, împreună cu soțul ei, că
pitanul Mark Phillips, se întor
ceau de la un spectacol cinema
tografic, la numai 200 de metri 
de palatul Buckingham, „Rolls 
Royce“-ul le-a fost blocat de o 
altă mașină, din care a ieșit un 
individ înarmat cu revolver. La 
încercarea acestuia de a forța 
ușa automobilului princiar s-a 
produs un schimb de focuri, în 
cursul căruia a fost rănit agen-, 
tul de securitate al prințesei^ 
șoferul, un polițist de pază din 
fața palatului Saint James și... 
un ziarist de la „SUN" care, 
trecînd întîmplător pe acolo, nu 
a rezistat tentației de a realiza 
un reportaj senzațional. Dind 
dovadă de prezență de spirit, 
prințesa și soțul ei au ieșit prin 
ușa opusă a mașinii. Individul 
înarmat a încercat să-i urmă
rească dar a fost arestat de o 
gardă polițienească ce însoțea 
la mică distanță mașina prin
țesei. Despre autorul atentatu
lui, un tînăr de 26 de ani, s-a 
aflat că, deși nu are vreo ocu
pație, dispune de un cont ban
car considerabil ; se crede că el 
ar fi urmărit răpirea prințesei.

•ADIO, SIRENEI 
Probabil nu ne va mai fi dat 
să vedem sirene. „Cele două 
specii care au dat naștere le
gendei despre frumoasele crea
turi marine sînt pe cale de dis
pariție" — avertizează „Fondul 
mondial pentru protecția natu
rii". Cele două specii de mami
fere marine sînt lamantinele 
și rudele lor — gongurile, nu
mite și „vaci marine". Ele sînt 
omorîte de elicele vaselor, de 
care se apropie adeseori impru
dent.

• „PENTRU DREPTUL 
LA VIAȚĂ". Reprezentanții a 
12 țări din Europa occidentală 
și America, întruniți recent în 
cadrul asociației „Lăsați-i să 
trăiască !“, au hotărît să creeze 
un institut internațional : „Pen
tru dreptul la viață". Această 
instituție are ca un prim obiec
tiv apărarea vieții copiilor prin 
combaterea practicilor întreru
perilor de sarcină. Avîndu-și 
sediul la Amsterdam, institutul 
își va desfășura activitatea în 
baza unui principiu formulat 
astfel : „Din primele momente 
ale existenței sale biologice, a- 
dică de la conceperea sa, copi
lul este o ființă distinctă de or
ganismul matern" și, ca urmare, 
el „trebuie să beneficieze de o 
protecție juridică absolută" — 
arată inițiatorii mișcării.
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