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MESAJUL 
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
asociației „Automobil Clubul Român“

In prezenta tovarășului Nicolae Ceausescu,
secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste Remania, ieri a avut loc

ȘEDINȚA COMUNĂ A CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ Șl GERMANĂ

Dragi tovarăși,
îmi este plăcut să vă adresez 

un călduros salut și cordiale fe
licitări cu prilejul conferinței pe 
țară și al împlinirii a 70 de ani 
de la crearea primei asociații 
automobilistice din România, ale 
căței frumoase tradiții le conti
nuă astăzi „Automobil Clubul 
Român".

în condițiile dezvoltării gene
rale a țării, ale sporirii și per
fecționării producției industriale 
— a industriei naționale de au
toturisme, în special — și ale în
făptuirii programului partidului 
de ridicare a nivelului1 de viață 
și de civilizație al întregului 
popor, mișcarea automobilistică 
din România va cunoaște o tot 
mai mare amploare. Aceasta 
pune sarcini1 deosebite în fața 
asociației dumneavoastră, che
mată să desfășoare o largă acti
vitate educativă în rîndul auto- 
mobiliștilor, să contribuie, prin- 
tr-o strinsă conlucrare cu orga

nele de stat, la mal buna cu
noaștere a normelor de conduce
re auto șl la respectarea reguli
lor de circulație, la mărirea gra
dului de siguranță rutieră, sâ 
dezvolte spiritul gospodăresc 
pentru utilizarea cît mai rațio
nală a combustibilului și lubri- 
fianților.

Sînt convins că asociația dum
neavoastră va face totul pentru 
a-și îndeplini în condiții cît maf 
bune aceste sarcini, încadrîndu- 
se astfel în eforturile generale 
ale întregului nostru popor, 
hotărît să intîmpine cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului cu realizări cît mai 
însemnate în toate domeniile de 
activitate.

Urez tuturor celor peste 100 000 
de membri ai asociației dumnea
voastră succese șl satisfacții tot 
mai mari în activitatea de pro
ducție și în viața personală, mul
tă sănătate și fericire 1
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Colectivul de muncă al grupului 
de șantiere pentru construcții fo
restiere Buzău a îndeplinit sar
cinile de plan din actualul cinci
nal. Printre succesele înscrise in 
acest prestigios bilanț figurează 
realizarea a peste 250 km de dru
muri forestiere, dezvoltarea a 8 
obiective industriale și un impor
tant volum de lucrări efectuate in 
scopul combaterii eroziunii solu
lui și al amenajării unor sisteme 
de irigații. Totodată colectivul bu- 
zoian a realizat sarcina de renta
bilizare a unității cu 3 ani mai de
vreme. micșorind dotațiile de la 
bugetul statului, prevăzute inițial, 
cu 13 milioane lei. De asemenea, 
nivelul de creștere a productivității 
muncii, prevăzut pentru anul 1975. 
a fost atins încă din 1973.

Tn telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului

Nicolae Ceaușescu, se spune, prin
tre altele :

Dorim ca succesul nostru să con
stituie un omagiu Închinat eveni
mentelor de excepțională importan- ' 
ță pe care le trăiește anul acesta 
întregul popor : alegerea dum
neavoastră in înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei de sub ju
gul fascist și Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră personal de dăruire și 
abnegație pentru binele poporu
lui român, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii grupului nostru de șan
tiere vă asigură, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că își vor înzeci 
eforturile pentru a realiza, pînă la 
sfirșitul cincinalului, un volum su
plimentar de lucrări estimat la pes
te 200 milioane lei.

Participant au făcut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o caldă pri
mire. o manifestare însuflețită în 
care și-au găsit o nouă și vibrantă 
expresie sentimentele de profundă 
satisfacție și mindrie patriotică ale 
tuturor cetățenilor țării, indife
rent de naționalitate, față de ale
gerea sa ca președinte al României 
socialiste. încrederea lor nețărmu
rită în Partidul Comunist Român, 
în secretarul său general, care con
duce, în mod strălucit, destinele 
poporului și ale patriei pe 
luminoasă a socialismului și 
munismului.

în aplauzele puternice ale celor 
prezenți, în prezidiul ședinței iau 
loc tovarășii ~
Emil Bodnaraș, 
Janos Fazekas. 
Mizil. Gheorghe 
Popescu. Cornel 
Constantinescu, 
chard Winter, prim-secretar al Co
mitetului județean Sibiu al P.C.R., 
Ludovic Fazekas, prim-secretar al 
Comitetului județean Harghita al 
P.C.R., Ștefan Peterfi, președintele

calea 
co-

Nicolae Ceaușescu, 
Manea Mănescu, 
Paul Niculescu- 
Pană. Dumitru 

Burtică, Miron 
Mihai Gere, Ri-

Consiliului oamenilor muncii 
naționalitate maghiară, Eduard 
Eisenburger, președintele Consi
liului oamenilor muncii de națio
nalitate germană.

In sală se aflau conducători al 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, reprezentanți ai con
siliilor oamenilor muncii de na
ționalitate sîrbă din județele Ti
miș și Caraș-Severin și ai consi
liilor oamenilor muncii de națio
nalitate ucraineană din județele 
Maramureș și Suceava, invitați 
din rîndul oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, germană, 
sîrbă și ucraineană din diferite ju
dețe și din Capitală.

La începutul ședinței comune 
au fost înfățișate sintezele lucră
rilor plenarelor consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate maghia
ră și germană, care s-au întrunit, 
joi 4 aprilie, avînd la ordinea de 
zi prezentarea și dezbaterea dă
rilor de seamă asupra activității 
desfășurate pînă acum, precum și 
îmbunătățirea componenței birou-

rilor consiliilor și alegerea delega- 
ților la Congresul F.U.S.

în acest sens, au luat cuvîntul 
tovarășii Ștefan Peterfi și Eduard 
Eisenburger.

Au vorbit, apoi, tovarășii Domo- 
kos Geza, directorul Editurii „Kri- 
terion", Anton Breitenhofer, vi
cepreședinte al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ger
mană, redactor șef al ziarului 
„Neuer Weg", Andrâs Antalfi, vi
cepreședinte al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară, conferențiar universitar 
la Institutul de medicină și far
macie din Tg. Mureș, Heinrich 
Sitzler, președintele Consiliului 
județean al oamenilor muncii de 
naționalitate germană — Sibiu.

întîmpinat cu puternice șl entu
ziaste aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmărită cu viu Interes, cuvîn- 
tarea secretarului general al parti
dului a găsit un larg ecou, deplina 
aprobare și adeziune, în rîndul 
participanților, ea fiind subliniată

In repetate rînduri cu îndelungi 
aplauze.

La încheierea ședinței, în uralele 
și ovațiile participanților, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și-a luat 
un călduros rămas bun de la cei 
de față. Intr-o deplină unitate de 
gîndire și simțire, sînt reafirmate 
dragostea fierbinte față de secre
tarul general al partidului, care își 
închină întreaga viață și activitate 
înfloririi patriei, edificării socialis
mului și comunismului pe pămîn- 
tul românesc, bunăstării și fericirii 
tuturor cetățenilor României socia
liste, indiferent de naționalitate, 
cauzei păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale. în fapt, prin 
glasul lor, toți oamenii muncii de 
naționalitate maghiară, germană, 
sîrbă și ucraineană își reînnoiesc 
angajamentul de a înfăptui neabă
tut. alături de întregul popor, o- 
biectivele stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, de a îndeplini cincina
lul înainte de termen, de a con
tribui plenar la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

IMPORTANTE RESURSE MATERIALE AȘTEAPTA

Vedere din orașul Slatina.

MIINI HARNICE

Tn această primăvară solul are 
umezeală mai puțină. Ce se între
prinde in vederea asigurării unor 
condiții normale de vegetație a plan
telor agricole, ce măsuri trebuie apli
cate, in continuare, pentru a se asi
gura apa necesară ? Iată răspunsurile 
primite de la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor.

Cea mai importantă măsură, în 
condițiile acestei primăveri, privește 
Irigarea unor suprafețe cit mai mari 
și pentru aceasta trebuie să fie folo
site toate sursele de apă. Există 
1 250 000 ha amenajate pentru irigat, 
la care se adaugă noile amenajări 
care se execută acum, pe încă 
110 000 ha. In marile sisteme de iri
gații din județele Dolj, Ialomița. 
Constanța, Brăila, prin efectuarea 
corectă a udărilor, se asigură con
diții pentru dezvoltarea normală a 
culturilor. Din datele centralizate 
la Ministerul Agriculturii rezultă că 
pînă ieri, 5 aprilie, in sistemele mari 
s-au făcut udări pe 51 000 hectare 
culturi de toamnă, 48 200 hectare 
trifoliene, iar pe 58 900 hectare iri
gări de aprovizionare și răsărire la 
culturile de primăvară.

Există posibilități ca, prin amena
jări locale, să so Irige suprafețe 
mult mai mari de teren semănate 
cu culturi de toamnă sau de pri
măvară, lucemiere și alte plante 
furajere, cu legume, precum și din 
plantațiile de pomi și vii. îndeosebi 
cele tinere. Direcțiile agricole jude
țene, uniunile județene ale coope
rativelor agricole și consiliile popu
lare au stabilit pe fiecare coopera
tivă agricolă volumul de lucrări ce 
urmează să fie executat in amena-

jările locale pentru irigații, au fost 
întocmite grafice de execuție, 
acum, prin participarea unui 
număr de oameni ai muncii 
sate, lucrările sint in plină 
șurare.

în vederea irigării unor 
fețe cit mai mari, au fost luate mă
suri pentru folosirea fiecărui curs 
de apă, prin crearea 
mulări. ~ _______ r
apa din lazuri, eleștee ele. La acțiu
nea de amenajare de noi acumulări 
de apă trebuie să participe un nu
măr cit mai mare de oameni de la 
sate. Există și alte rezerve pentru 
asigurarea apei necesare irigațiilor 
care pot și trebuie să fie folosite. 
Astfel, pe terenurile unde apa frea
tică este la adincimi convenabile, se 
sapă puțuri din care apa pompată 
poate fi folosită, în special, la iri
garea grădinilor de legume.

Totodată, există largi posibilități 
de extindere a irigațiilor in incin
tele desecate. Canalele care, în alți 
ani, erau folosite pentru colectarea 
apelor trebuie să fie folosite pen
tru circularea apei în sens in
vers. Datorită folosirii pompelor 
reversibile și a altor instalații de 
pompare, în multe canale a și fost 
introdusă apa. In acest fel, pinza 
freatică se menține la un nivel 
dicat și chiar se pot face udări

iar 
mare 

de la 
desfă-

6upra-

de mici acu-
Se folosește, de asemenea,
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terenurile situate tn preajma cana
lelor.

Important este ca, în aceste zile, 
să se intensifice udările peste tot, pe 
toate suprafețele, acordîndu-se prio
ritate culturilor de legume, viilor și 
pomilor din plantațiile tinere. Minis
terul a indicat direcțiilor agricole să 
ia măsuri ca grupurile de pompare 
să funcționeze neîntrerupt 24 de ore. 
De asemenea, în fiecare unitate agri
colă să se organizeze echipe de udă- 
tori care sâ lucreze în două schim
buri. Acolo unde nu sint amenajări, 
trebuie folosite toate posibilitățile de 
transportare a apei. In grădinile de 
legume și, mai ales, în plantațiile 
tinere de pomi și vii, apa să fie adu
să cu ajutorul cisternelor și al altor 
mijloace.

Pămintul, culturile au nevoie da 
apă și, de aceea, efectuarea' irigații
lor pe toate suprafețele amenajate 
constituie o problemă de cea mai 
mare importanță economică, căreia 
organele de specialitate, toți oamenii 
muncii din agricultură trebuie să-i 
acorde acum cea mai mare atenție. 
Organele și organizațiile de partid 
sint chemate să mobilizeze locuitorii 
satelor la lucrările de amenajare a 
noi terenuri pentru irigații, la con
struirea de baraje cu mijloace locale, 
în vederea reținerii și acumulării 
apei, la efectuarea neîntirziată a 
udărilor.

Dezvoltarea ascendentă. In ritm
5 astinut. a economiei naționale pre- 
suoune folosirea unor cantități spo
rite de materii prime si materiale. 
Ținind seama de faptul că resur
sele naturale ale țării sint limita
te, că o serie de materii prime ne
cesare industriei se importă, gos
podărirea judicioasă a acestora se 
impune cu pregnantă ca o sarcină 
de prim ordin pentru fiecare în
treprindere. în contextul acestei 
preocupări majore se înscrie și va
lorificarea in proporții cit mai 
mari a resurselor de deșeuri 
care există in economie. Ac- 
țlonindn-se in lumina unor mă
suri stabilite de conducerea par
tidului și statului nostru pen
tru valorificarea deșeurilor. In ul
timii ani s-a înregistrat o creștere 
a volumului de colectări, a gradu
lui de utilizare a acestor resurse, 
în anul trecut, in unitățile de in
dustrie ușoară, bunăoară, prin va
lorificarea a 21 000 tone deșeuri 
textile. 6 100 tone deșeuri din pie
le și 2 500 tone deșeuri de ma
teriale plastice, s-au economisit 
materii prime din care s-au pu- 
Ut realiza 53 milioane mp d° țe
sături tip lină si bumbac. 1 200 000 
perechi încălțăminte, fire tip in. 
cinepă și iută in valoare de circa
6 mi’ioane lei.

Pentru anul 1975, față de anul 
1970, s-au prevăzut creșteri ale sar
cinilor de colectare și valorificare 
a deșeurilor textile de 2,34 ori mai 
mari, la deșeuri de hirlle de 1.95 
nri. deșeuri de lemn industrializa- 
bile de 1.65 ori. la anvelope pen
tru reșapare de 8.75 ori și de 1.44 
ori mai mari la fier vechi, sporind 
Însemnătatea resurselor respective

In satisfacerea unor cerințe ale e- 
conomiei naționale. Sint sarcini 
deosebit de importante, prin în
făptuirea cărora se obțin certe a- 
vantaje economice. Este 
câtor in acest sens un 
elaborat de specialiști din 
Ministerului Aprovizionării 
co-Materiale si Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe, cu prilejul 
unor sondaje intreorinse în mari 
unități industriale. Acesta arată că. 
pînă la sfirșitul cincinalului, prin 
valorificarea deșeurilor, pot fi ob
ținute economii de peste un mi
liard lei si o producție suplimen
tară de 700 milioane Ici.

Cum este firesc, in fiecare mi
nister economic s-au întocmit pro
grame detaliate de colectare, uti
lizare și valorificare a deșeurilor, 
programe elaborate in urma ana
lizelor întreprinse in fiecare între
prindere. stabilindu-se atit măsu
rile imediate ce trebuie întreprin
se. cit si cele in perspectivă. A- 
ceste Drograme cuorind in mod 
detaliat măsurile ce trebuie aplica
te, constituind nu o simplă inventa
riere a deșeurilor, ci o adevărată 
„strategie" a folosirii judicioase a 
acestor viloroase resurse, precizind 
tehnologiile de utilizare, investițiile 
necesare ș.a. Bunăoară, programul 
întocmit pentru valorificarea de
șeurilor lemnoase prevede, numai 
pentru 2cest an. folosirea unul mi
lion metri cubi deșeuri la produ
cerea plăcilor din lemn. 500 000 mc 
pentru celuloză, 200 000 pentru alte 
produse din ramirra prelucrării 
lemnului. In producția plăcilor din 
lemn se asigură cel mai bine va-

RELATĂRI DESPRE MERSUL 
LUCRĂRILOR DE IRIGAȚII

edifi- 
calcul 
cadrul 
Tehni-

(Continuare in pag. a IlI-a)

In mod paradoxal, con
versația cu frezorul Anton 
Dănilă — omul care, în 20 
de ani de profesie, a cres
cut peste 50 de meseriași, 
omul pe care l-am aflat 
înconjurat de ucenici la 
Uzina mecanică navală 
din Galați — a început cu 
„eșecul Păcuraru".

— De fapt, eșecul meu. 
Unul La cincizeci. Ce zi
ceți ?

Cei care vin In această 
uzină să învețe cum . se 
minuiește strungul ori ire- 
za află numele lui Anton 
Dănilă incă înainte de a 
Intra pe porțile atelieru
lui. (Pe cine nu bucură o 
asemenea notorietate ?). 
Ei aspiră la privilegiul de 
a se forma sub ochii și În
drumarea acestui meseriaș 
de înaltă clasă. Un mu
calit spunea câ Dănilă e in 
situația de a institui ore 
de... audiență, atît de mul
te sint solicitările din par
tea noilor veniți să-și afle 
aici ..brățara de aur".

Unul dintre acești băieți 
a fost Constantin Păcu
raru : „îmi plăcea cu
riozitatea lui — iși amin
tește Dănilă — prindea 
repede și bine. Deodată, 
așa. hodoronc-tronc, lip-

eește nemotivat. îmi 
s-a Îmbolnăvit, desigur. 
M-am dus la el acasă. Mă 
întimpină mama băiatului, 
întreb : „Ce-i cu Costi-

te pierdută aiurea, dormea 
cu conștiința împăcată ! 
Păi nu se poate așa, dra
gul meu. Dacă părinții au 
inghițit cu ușurință gogo-

află și el de „schimbul de 
noapte'* al băiatului și, 
după aceea, o vreme, totul 
a fost in regulă. Cum a 
ieșit lucrător insă, din nou

JJ J

LINIA DE CONDUITA A COMUNIȘTILOR CARE SE OCUPA CU EDUCAȚIA TINERILOR
că ?". Se uită mirată la 
mine : „Cum, ce ? Doar
me". „Poftim ? !“ „A lucrat 
de noapte. E obosit". Deci 
asta era : ti mlnțise pe-al 
lui și acum, după o noap-

șile tale, noi s-avem Ier
tare 1 11 scol, stau de vor
bă cu el : maică-sa. care-i 
făcuse pachețelul, află și 
ea cum stau lucrurile : 
taică-său, bun meseriaș.

lipsuri nemotivate. Am 
mers la el acasă de vreo 
opt ori ! „Omul crescut de 
tine'', îmi zicea meșterul. 
Omul acesta, cred că in
tr-adevăr l-aș ti tăcut om

— meserie izbutisem să-l 
învăț — dacă i~aș fi găsit 
„cheia", potrivită, dacă și 
părinții Iui m-ar fi ajutat.

— La ceilalți, cincizeci...
— ...da, le-am aflat 

cheia. De ce credeți că am 
fost de atitea ori Ia pă
rinții lui Păcuraru ? îmi 
puneam mare nădejde in 
ajutorul lor. Că aici, la 
uzină, aveam eu grijă. 
Dar... N-aș vrea să mâ 
dezvinovățesc. Uneori, 
însă numai, pachețelul de 
mincare și rugămintea ti
midă de a merge la treabă 
nu ajung. Sint împrejurări 
cind părinții trebuie să fie 
mai autoritari, să prevină 
regretele de mai tirziu.

— Ce s-a intimplat pînă 
la urmă cu tinărul ?

— A fost nevoit să ple
ce din uzină. Să oficiali
zeze. ca să zic așa. eșecul 
meu. Strădania de a-1 face 
și om. nu numai frezor.

Anton Dănilă se arată 
sincer nemulțumit. Cu toa
te acestea pare a nu-și fi 
pierdut încrederea in fos
tul său învățăcel. Nutrește 
convingerea că Investiția

„DACI A",
cel mai mare

petrolier românesc,
a arborat tricolorul

Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a V-a)

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scinteii", George Mihăescu). — 
O radiogramă primită la co
mandamentul flotei maritime 
NAVROM-Constanța anunța că 
Ieri, 5 aprilie, In șantierele na
vale ..Aiol" din Japonia, la bor
dul petrolierului de 85 250 tdw 
„Dacia", primul dintr-o serie de 
4 nave de acest tip ce se con
struiesc aici pentru flota noastră 
maritimă, a avut loc festivita
tea arborării pavilionului ro
mânesc. în curind echipajul ce
lui mal mare vas românesc, co
mandat de căpitanul de cursă 
lungă Adrian Serescu. va porni 
în prima sa cursă cu destinația 
portul Constanta.

r
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CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN PETERFI

Exprlmlnd dm Adincul ființei 
noastre adeziunea deplini 1h 
hotărârea istorică din 2R martie 
19T4. zi Înscrisă cu litere do aur 
m istoria Româniți socialiste, 
cind. prin robita suverană a po
porului. ați fost ales ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. permiteți-ne, mult iu-

Onușescu. să vâ adresăm din 
mimă cele mai calde și sincere

Ne exprimăm «entțmentele d* 
■dincă stimă și dragoste față 
de dumneavoastră. f-»|A de 
munca neobosită pe care o des- 
fâfurați pentru înfăptuirea ce
lor mai de seamă năzuințe de 
prosperitate și progres a tutu
ror oamenilor muncii din țara 
noastră, fără deosebire de na
ționalitate.

S-a intipârit in conștiința 
noastră faptul că activitatea 
teoretică și practică, grija dum
neavoastră permanentă au con
tribuit in mod hntăritor la re
zolvarea mnrxist-leninistâ a 
problemei naționale din țara 
noastră.

Oamenii muncii aparținind 
naționalităților conlocuitoare 
sint profund impresionați de 
faptul că in cuvintarea rostită 
cu ocazia supremei dumnea- 
Coastră investituri ați reafirmat 
hotărirca partidului și statului 
nostru de a milita in continuare 
■oentru întărirea prieteniei și 
frăției dintr> poporul romăn și 
naționalitățile conlocuitoare pe 
baza asigurării egalității depli
ne a tuturor cetățenilor țării.

Ecoul zilei memorabile în 
care ați fost proclamat, stima- 
îe tovarășe secretar general, 
președinte al Republicii Socia
liste România s-a regăsit și în 
atmosfera de puternic entuzi
asm de dragoste și devotament 
față de politica partidului, față 
da dumneavoastră personal. în 
care s-au desfășurat lucrările 
plenarei Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară. ....în această atmosferă plma de 
elan a consfătuirii noastre _au

■. - • • »vară$ii ■ Szu< s
Sândor Takăcs Laios. Pongracz 
Măria. ’ Portik Beta. Szekely 
Zoltân. Szăsz Jânos, Ujvâri 
Erzsebet. Homar Mârton. Sztek- 
lâcs Lăszlo. Gâll Emo. Bisztrai 
Măria, Sut6 Andrăs, Fazekas 
Imre. Galfalvi Zsolt. Sooș 
Endre. Lorincz Lâszlâ. Toro 
Tibor. Szabo Săndor. Kazinczy 
Jeno. Balogh Săndor, Bodor 
Păi. ’

In darea de seamă, precum 
și in cuvintul participanților la 
discuții, a spus vorbitorul, s-au 
reliefat bogatele evenimente 
politice cu adinei semnificații 
in viața poporului nostru, care 
au avut loc in perioada ce a 
trecut de la plenara preceden
tă a consiliului.

S-a dat o înaltă apreciere do
cumentelor Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist 
Român, care a analizat rezul
tatele obținute in munca avin- 
wtă a întregului popor pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a 
conturat in imagini cuteză
toare viitorul, perspectiva lu
minoasă a României socialiste.- 

Exprimindu-și deplina adeziu
ne. plenara noastră a subliniat 
rolul Și importanța politicii 
partidului de înflorire a națiu
nii socialiste române, de dez
voltare echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg teritoriu al 
tării, de consolidare a unității 
si frăției tuturor oamenilor 
muncii, de adincire și lărgire a 
democrației socialiste. Plenara 
și-a exprimat satisfacția față 
de politica externă a partidu
lui. care este intr-o unitate 
dialectică cu politica noastră 
interna, față de prestigiul cres- 
cind al României pe plan inter
național. .

Ca o latură esențială privind 
asigurarea egalității in drepturi 
a tuturor cetățenilor, s-au evi
dențiat orientarea partidului, 
eforturile și rezultatele în do
meniile creșterii industriei, mo
dernizării agriculturii, creării 
unei baze puternice economice, 
științifice și culturale in toate 
județele țării.

In cadrul plenarei s-a exa
minat pe larg, in spiritul hotă
ririlor Conferinței Naționale a 
partidului și a cuvintării rostite 
de tovarășul secretar general la 
plenara consiliului nostru din 
1971. activitatea politico-ideolo- 
gtcă și cultural-educatiyă in 
rindul populației de naționali
tate maghiară.

Referirile cu privire la ori
entarea și conținutul muncii 
politico-ideologice au eviden
țiat : preocupările pentru in
formarea oamenilor muncii ma
ghiari asupra sensurilor și sem
nificațiilor politicii interne și 
externe a partidului, a direc
țiilor dezvoltării economico-șo- 
ciale contemporane, pentru în
sușirea și aplicarea principiilor 
eticii și echității socialiste ; dez
voltarea conștiinței socialiste, 
a patriotismului socialist și al 
internaționalismului, întărirea 
trăției dintre oamenii muncii 
români și cei aparținind națio
nalităților conlocuitoare. pro
movarea consecventă a spiritu
lui revoluționar. 2 concepției 
marxiste a partidului despre 
lume șl viață.

In domeniul muncii cultural- 
educative. a spus in continuare 
vorbitorul, au fost subliniate, 
pe baza a numeroase fapte și 
exemple, rezultatele privind ac- 
1 iviratea de răspindire a știin- 
lei. amploarea mișcării artis
tice de amatori. promovarea 
folclorului specific, organizarea 
ae festivaluri, aniversări și co
memorări.

S-a constatat cu satisfacție, că 
în țara noastră se desfășoară o 
largă activitate publicistică in 
limba maghiară, că ziarele și re- 
x istele pubiicate in această lim
bă dispun de aceleași condiții 
ca si cele in limba română, a- 
vind cele mai largi posibilități 
că militeze pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru dez

voltarea conștiinței socialiste si 
« vieții spirituale noi a mase
lor de oameni ai muncii. De 
ftscmcnBn, au fost mult aprecia- 
te succesele emisiunilor de ra
nk) șl 1 <*l• -X Inane •n limba ma
ghiară, precum și alte aspecte 
aie muncii politico-ideologice și 
cultural-educative.

In același timp, plenara 
a discutat șl unele rămi- 
neri in urmă, fftcindu-sc pro
puneri in vederea stimulării in 
continuare a muncii și creșterii 
nivelului acțiunilor și activități
lor. Propunerile s-au referit in 
principal la dezvoltarea in con
tinuare a muncii politico-ideolo
gice și cultural-educative in 
limba maternă, intensificarea in 
rindul tuturor cetățenilor a 
muncii pentru întărirea unității 
și frăției dintre oamenii muncii 
români și cei aparținind națio
nalităților conlocuitoare : asigu
rarea materialelor necesare ac
tivității de răspindire a științei 
și de repertoriu pentru forma
țiile artistice de amatori ; mai 
buna dotare cu cărți a bibliote
cilor ; îmbunătățirea activității 
universităților populare și a 
muzeelor ; sporirea preocupării 
pentru recrutarea. promovarea 
și instruirea cadrelor de națio
nalitate maghiară in domeniul 
culturii. De asemenea, s-a pro
pus ca in cadrul perfecționării 
conținutului, a formelor și me
todelor activității politice și cul
tural-educative să se acorde 
atenție. In continuare, atit loca
lităților cu populație compactă 
maghiară, cit și a celor cu popu
lație mixtă.

Rezultate remarcabile au fost 
constatate și in domeniul crea
ției literare și artistice. Condi
țiile de care dispun creatorii de 
artă maghiari sint bine valori
ficate. ceea ce reiese din am
ploarea și conținutul activității 
de creație. Dacă ne referim, de 
pildă, la creația literară putem 
aprecia, fără exagerare, că in 
România s-a format un adevă
rat șantier literar maghiar, care 
îmbogățește tezaurul literaturii 
noastre socialiste nu numai cu 
o culoare specifică, ci și cu va
lori autentice. Cele 183 de titluri 
de cărți beletristice publicate în 
limba maghiară anul trecut, 
intr-un tiraj de peste 1 800 000 
de exemplare dovedesc din 
nou că autorii lor, formind o 
unitate frățească cu scriitorii ro
mâni și cu cei aparținind ce
lorlalte naționalități conlocui
toare. folosind tot talentul lor, 
se angajează ferm in uriaș i 
muncă de-transpunere in viață 
a politicii partidului.

Abordind aspectele publicării 
cărților in limba maghiară, ple
nara a accentuat in mod deose
bi’ importanta restructurării te
matice din ultimii ani. avind 
in vedere faptul că timp 
îndelungat beletristica domina 
aproape in exclusivitate acti
vitatea editorială in limba ma
ghiară. Ca urmare a acestei 
evoluții, s-a petrecut o muta
ție sensibilă in direcția moder
nizării activității editoriale in 
limba maternă.

Totodată, rezultă că editurile 
cu profil beletristic acordă o 
atenție deosebită traducerilor 
din literatura română clasică 
și contemporană, fiind profund 
convinse de faptul că traduce
rile dintr-o limbă intr-alta con
tribuie la o cunoaștere recipro
că mai bună, la o stimă mu
tuală temeinică.

Plenara consiliului, a spus 
vorbitorul, a accentuat nece
sitatea continuei îndrumări 
ideologice a activității ; stimu
larea traducerilor din limba ro
mână in limba maghiară și in
vers : asigurarea unor cadre 
competente la toate editurile 
care publică cărți și in limbile 
naționalităților conlocuitoare ; 
îmbunătățirea pe mai departe 
a structurii producției editoria
le : sporirea eforturilor in ve
derea acoperirii necesarului de 
literatură obligatorie prevăzută 
in programa școlară și altele.

Examinind rețeaua școlară, 
constatăm că ea a urmat, in 
linii generale, modificările in
tervenite in structura de an
samblu a rețelei școlare din 
țara noastră : s-a dezvoltat re
țeaua invățămintului preșcolar, 
s-a consolidat rețeaua școlilor 
generale, iar raportul dintre li
ceele real-umaniste și de spe
cialitate s-a modificat in favoa
rea ultimelor.

Vorbitorii au constatat cu sa
tisfacție că multiplele asoecțe 
legate de Îmbunătățirea conți
nutului. a nivelului general al 
invățămintului In limba ma
ghiară au preocupat conduce
rea ministerului. Au fost luate 
măsuri pentru elaborarea de 
noi manuale și îmbunătățirea 
unora dintre cele existente, 
s-au depus eforturi pentru do
tarea școlilor cu material di
dactic. s-a acționat pentru per
fecționarea predării limbii și li
teraturii materne și așezarea pe 
o concepție nouă, modernă si 
eficace, a predării Si însușirii 
limbii române.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la o serie de aprecieri, 
sugestii și propuneri concrete, 
făcute in cadrul discuțiilor din 
plenară. Astfel, a spus el. re
țin atenția o serie de propu
neri printre care cele referi
toare la intârirea și lărgirea 
educației politice și profesio
nale a maselor țărănimii de 
naționalitate maghiară. prin 
dezvoltarea și îmbunătățirea re
vistei Falvak Dolgozd Nepe.

Unii vorbitori s-au referit 
la necesitatea desfășurării 
unei activități teoretice mâi 
largi Si a unor cercetări 
sociologice privind aspectele re
zolvării problemei naționale, in 
spiritul orientărilor date de se
cretarul general al partidului. 
S-a relevat, de asemenea, ne
cesitatea acordării în continua
re unei atenții corespunzătoare 
fitâ de res-ectarea prevederi
lor legale privind folosirea lim
bii materne in administrația de 
stat, precum si fată de asigu
rarea cadrelor in zonele cu 

populație mixtă din rindul na
ționalităților conlocuitoare.

Sintem conștient! de faptul, 
a spus In încheiere vorbitorul, 
că dezideratele epocii contem
porane ne obligă ca șl pe vii
lor. anlloind consecvent indica
țiile dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
tezele cuvintfirilor dumneavoas
tră programatice — tot atltea 
izvoare dătătoare de energie și 
entuziasm — sâ contribuim și 
mai eficient la rezolvarea noi
lor probleme pe care viața le 
ridică mereu in procesul dia
lectic al edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
In acc<t spirit vă asigurăm de 
participarea activă si organică a

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
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Lucrările plenarei Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate germană, a spus vorbito
rul, s-au desfășurat sub sem
nul evenimentului de impor
tanță istorică care a avut loc in 
aceste zile și care va rămine 
înscris cu litere de aur in isto
ria poporului român : alegerea 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România. 
Participanții la plenara noastră, 
toti oamenii muncii de naționa
litate germană, alături de între
gul popor, văd in alegerea dum
neavoastră ca primul președinte 
al României socialiste garanția 
fermă a înfăptuirii cu succes pe 
mai departe a întregii politici 
interne și externe a partidului 
și statului nostru. Ea ne oferă, 
totodată, minunatul prilej de a 
ne exprima incă o dată senti
mentele de adincă stimă, pre
țuire și dragoste față de dum
neavoastră, fiul cel mai iubit al 
poporului nostru, patriot neîn
fricat. eminent om politic și de 
stat, strălucit internaționalist, 
de al cărui nume sint legate 
marile prefaceri revoluționare 
pe care le-a cunoscut patria 
noastră pe drumul edificării noii 
orinduiri. prestigiul interna
țional de care se bucură Româ
nia azi în lume. Principialității 
dumneavoastră, partidului, da
torăm aplicarea consecventă in 
țara noastră a politicii marxist- 
leniniste in problema națională, 
realizarea egalității reale și de
pline in drepturi a tuturor ce
tățenilor țării, asigurarea cadru
lui social .și politic pentru afir
marea nestingherită și liberă a 
tuturor oamenilor de pe acest 
pămint.

Adresindu-vă incă o dată, in 
numele tuturor oamenilor mun
cii de naționalitate germană, 
cele mai calde și sincere feli
citări pentru înalta misiune ce 
v-au incredințat-o partidul, .sta
tul și poporul. vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărirea 
fermă a consiliului nostru, par
te integrantă a Frontului Uni
tății Socialiste, de a sluji fără 
preget înaltele idealuri ale con
strucției socialismului șl comu
nismului pe pămintul* drag al 
patriei noastre comune.

Analizind apoi modul in care 
se traduc in viață principalele 
probleme rezultate la plenara 
precedentă, in lumina indicații
lor secretarului general al par
tidului. plenara a subliniat cu 
satisfacție că majoritatea pro
punerilor și observațiilor făcute 
au găsit o rezolvare atentă și 
corespunzătoare, in conformitate 
cu linia generală a partidului 
nostru, participanții la lucrări 
exprimind mulțumirile lor Co
mitetului Central al partidului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,» pentru solicitudinea 
și preocuparea constantă in so
luționarea problemelor specifice 
ale naționalităților conlocuitoa
re. pentru înalta principialitate 
și consecvență cu care partidul 
nostru aplică in practică politi
ca sa națională marxist-leni- 
nistă.

Vă raportăm că lucrările din 
prima zi a plenarei consiliului 
nostru au constituit o expresie 
a conștiinței patriotice a mem
brilor săi. a înaltei lor exigen
țe față de activitatea proprie, 
a spiritului critic și autocritic, 
al atașamentului față de poli
tica partidului. însuși numărul 
mare de participant! la dezba
tere a atestat acest lucru.

Dezvoltarea armonioasă și 
■ proporțională a forțelor de pro
ducție pe intreg teritoriul ță
rii. dezvoltarea in continuare a 
culturii, invățămintului. ridica
rea nivelului de pregătire pro
fesională și politică a tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate. intensificarea
muncii de educație patriotică, 
participarea activă, împreună 
cu întregul popor, la viața po
litică și social-economică a ță
rii. a relevat vorbitorul, a ci
mentat și mai mult unitatea 
frățească a tuturor cetățenilor 
patriei noastre socialiste, uni
tatea întregului popor in jurul 
partidului in lupta pentru edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Subliniind 
că organele de partid și de stat, 
diferite ministere și instituții 
centrale au manifestat și in a- 
ceastă perioadă o deosebită a- 
tenție și preocupare pentru so
luționarea pozitivă a multor 
probleme specifice care privesc 
viața și activitatea populației 
de naționalitate germană din 
țara noastră, vorbitorul a rele
vat că pe baza indicațiilor con
ducerii de partid au fost luate 
nai măsuri d? perfecționare a 
cadrului instituțional chemat să 
a iute in mod special la stu
dierea și rezolvarea acestor pro
bleme.

Au luat cuvintul : ing. Emil 
Speli din Brașov, dr. Peter La- 
moth din Timișoara. Jakob Neu
mann din București, dr. doc. 
Cari Gollner din Sibiu. Nikolais 
Pilly din Călan, dr. Johann V.’o’f 
din’Timișoara. Andrea- V.’ein- 
eărtner din Bis'-iț-i. Erro-t 
Hauler din Sriu-V'’- M- 
rote Kraus din . H-ms
Welim-mn din Si’h’șnarn. Jo
hann Maldet fdin Reșița. Franz 
Marx din Arad, Hedwig Hauser 

oamenilor muncii de naționali
tate maghiară la nvlntul con
structiv al întregului popor în
chinat transpunerii in viață a 
hotăririlor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale, în- 
timpinind cu noi înfăptuiri cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei de sub Jugul fascist 
Si Congresul 41I Xl-lca al parti
dului. Vom cinsti acest an stră
lucitor al istorici patriei noas
tre prin slujirea consecventă a 
înfloririi patriei comune prîn- 
tr-o activitate creatoare, cx- 
primind astfel profunda noastră 
încredere și adeziune fată de 
dumneavoastră. conducătorul 
partidului, primul președinte al 
Republicii Socialiste România.

din București, Erich Pfaff din 
Timișoara. Ewalt Zweier din Si
biu. Reinhold Schneider din Riș- 
nov și Josef Spann din Blaj.

Participanții la plenară au 
subliniat cu multă satisfacție 
grija manifestată de organele 
de partid și de stat pentru des
fășurarea activității politico- 
educative și cultural-artistice in 
rindul populației de naționali
tate germană. Numeroși activiști 
de partid, oameni de știință și 
cultură de naționalitate germa
nă fac parte din grupurile de 
lectori și propagandiști care țin 
în limba germană expuneri des
pre politica internă și externă 
a partidului și statului nostru 
despre realizările obținute de 
poporul român, despre politica 
națională a P.C.R., expuneri 
menite să contribuie la cimen
tarea frăției, unității și priete
niei dintre ponorul român și 
oamenii muncii aparținind na
ționalităților conlocuitoare.

Consiliul Culturii și Educați
ei Socialiste, organele județene 
de cultură au creat condiții 
mai bune pentru participarea 
activă a oamenilor muncii de 
naționalitate germană la întrea
ga viață cultural-artistică, la 
cultivarea și promovarea dati
nilor strămoșești și tradițiilor 
progresiste ale acestora. In a- 
cest sens s-a amintit că in ul
timii doi ani, mai multe for
mații și ansambluri artis'ice, ca 
Teatrul German de Stat din Ti
mișoara. fanfara reunită din 
Rișnov-Cristian, formația de 
dansuri săsești din Sura Mică și 
altele au purtat faima mișcării 
artistice din patria noastră și 
peste hotarele țării.

Pe bună dreptate a fost cri
ticată activitatea nesatisfăcătoa
re din ultimii ani a casei de 
cultură „Friedrich Schiller" din 
Capitală, ceea ce a determinat 
Comitetul municipal de partid 
București sâ stabilească o serie 
da măsuri in vederea îmbună
tățirii muncii politico-educative 
din acest important lăcaș de 
cultură.

Abordind problema creației li
terare in limbile naționalităților 
conlocuitoare. E. Eisenburger a 
subliniat că aceasta a cunoscut 
o dezvoltare in continuare, con
tribuind la îmbogățirea tezauru
lui culturii socialiste a patriei 
noastre. Conținutul producției 
de carte în limba germană, a 
spus el. a fost in general bine 
orientat, corespunzind liniei po
liticii culturale a partidului, ne
cesităților spirituale ale citito
rilor. In această ordine de idei 
vorbitorul a evidențiat activita
tea noilor edituri ..Dacia*- din 
Cluj și „Facla" din Timișoara, 
înființarea unor noi centre de 
difuzare a cărții care au avut o 
influență pozitivă atit asupra 
editării, cit și aprovizionării cu 
carte in limba germană. De a- 
semeneâ. in atenția editurilor, 
îndeosebi a editurii „Kriterion-* 
a stat stimularea creației origi
nale autohtone, mijlocirea cu
noașterii reciproce a creației li
terare române și germane.

Politica marxist-leninistă a 
partidului și statului nostru in 
problema națională, asigurarea 
denlinei egalități în drepturi a 
naționalităților conlocuitoare din 
România, a continuat vorbitorul, 
iși găsesc o vie reflectare și in 
politica educației și invățămin
tului. de asigurare a condițiilor 
ca fiii acestora să se poată 
instrui in limba maternă, con
comitent cu însușirea cit pai 
temeinică a limbii române. 
Plenara noastră a subliniat cu 
satisfacție sprijinul permanent 
acordat de conducerea parti
dului pentru asigurarea or
ganizării și funcționării m 
bune condiții a invățămin
tului de cultură generală, cu 
predarea in limba germană, so
luționării problemelor legate de 
buna desfășurare a procesului 
instructiv-educativ. Astfel, in 
ultimii ani au fost înființate 
la indicația personală a secre
tarului general al partidului 
noi licee de cultură generală cu 
predarea in limba germană, au 
fost create, in funcție de cerin
țe și necesități, noi clase și sec
ții in limba maternă la ciclurile 
inferioare, iar in acest an șco
lar elevii și cadrele didactice 
ale Liceului nr. 21 din București 
și-au început activitatea in 
noua și frumoasa clădire con
struită in centrul Capitalei. 
Pentru îmbunătățirea conținu
tului și traducerilor manualelor 
școlare au fost organizate de 
minister consfătuiri cu autori 
și traducători de manuale, edi- 
tindu-se. totodată, pe lingă ma
nualele cerute de programa 
școlară, o scrie de manuale și 
culegeri in sprijinul elevilor și 
cadrelor didactice.

Plenara, a spus apoi vorbito
rul. a formulat critici la adresa 
biroului Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă, care in perioada care a tre
cut de la ultima plenară a des
fășurat o activitate inegală, nu 
a antrenat toti membrii birou
lui și in mai mică măsură 
membrii consiliului. Această si- 

îmbunătățit simțitor 
in ultimul an, datorită sprijinu- 
r. i prețios primit din partea 
co'ducerii de partid.

In încheiere, vorbitorul a 
subliniat : Am prezentat succint 

principalele probleme dezbătute 
in plenara noastră, modul In 
care au fost soluționate o sea
mă de aspecte care privesc 
populația de naționalitate ger
mană din tara noastră. Slntcm 
constienti că rezolvarea acesto
ra. cil si cele po care viata le 
ridică in viitor, se datoresto a- 
plicărli neabătute a politicii na
ționale. gri Iii permanente ne 
care o poarta partidul si sta
tul nostru pentru toti fiii tării, 
indiferent do naționalitate.

In numele consiliului, al tu
turor oamenilor muncii de na
ționalitate germană din țara 
noastră dorim sa exprimăm și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
DOMOKOS GEZA

Cu o profundă emoție și mare 
bucurie, a spus vorbitorul, iml 
alătur glasul cuvintelor mem
brilor Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră. care, dind ascultare îndem
nului conștiinței lor, au adus, 
de la această tribună, un vibrant 
omagiu mimului președinte al 
Republicii Socialiste România, 
și-au exprimat nețărmurita în
credere in virtuțile dumnea
voastră, tovarășe Ceaușescu, de 
patriot, de militant internațio
nalist, de om de stat.

Ca membru al biroului Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, a spus 
în continuare vorbitorul, am 
participat la toate lucrările a- 
cestui organ colectiv, am avut 
posibilitatea să-mi exprim pă
rerea in toate problemele puse 
în discuție, in condițiile unei 
depline libertăți de opinie. Am 
putut face aprecieri. formula 
obiecții, înainta propuneri, fără 
teama de a fi greșit înțeles. Cu 
convingerea că dacă am drep
tate, dacă argumentele mele 
sint valabile, ideile pe care le 
împărtășesc, raționale, ele vor 
fi luate în seamă. Iar dacă e- 
ventual greșesc în ceva, voi fi 
îndreptat in mod principial, cu 
încredere și grijă tovărășească, 
îmi exprim întreaga mea recu
noștință Secretariatului Comi
tetului Central pentru îndruma
rea atentă a activității biroului 
nostru, datorită căreia munca 
noastră, așa cum s-a desprins 
și din darea de seamă prezen
tată in plenara consiliului s-a 
caracterizat, in ultimele opt 
luni, printr-o remarcabilă con
tinuitate și o evidentă strădanie 
de finalitate. Consider că, por
nind de la caracterul consulta
tiv al biroului, este necesar să 
permanentizăm bunul obicei drt 
a aduce la cunoștința membri
lor acestui organ ales hotări- 
ri’e adoptate in urma propune
ri'nr noastre : prin aceasta vom 
fi și mai puternic stimulați să 
participăm activ, cu convinge
rea utilității, la studierea pro
bantelor puse in discuție, la 
că”tarea unor sugestii.

în continuare. vorbitorul a 
relevat necesitatea perfecționă
rii activității consiliului. în spi
ritul politicii partidului nostru 
și al hotăririlor sale, necesitatea 
de a contribui și mai activ la 
progresul general al societății 
noastre, la cultivarea patriotis
mului socialist și la ridicarea 
conștiinței socialiste a oame
nilor muncii de naționali
tate maghiară. manifestînd, 
totodată, o maximă exigență 00- 
lilică și ideologică. Neuitînd 
nici o clipă că problema națio
nală a fost rezolvată definitiv 
în țara noastră, a arătat vor

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ANTON BREITENHOFER

Este pentru noi o mare cinste 
și bucurie că vă aflați, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
de această dată in mijlocul 
nostru, a relevat vorbitorul. 
Prezența dumneavoastră la a- 
ceastă intilnire constituie, prin 
ea însăși, o expresie elocventă 
a egalității depline de care se 
bucin-ă naționalitățile conlocui
toare în patria noastră, a rezol
vării depline și exemplare a 
problemei naționale in România 
socialistă.

Lucrările plenarei Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate germană din patria noas
tră se desfășoară la numai ci- 
teva zile de la actul istoric al 
învestiturii secretarului general 
al partidului in inalta funcție 
de președinte al Republicii So
cialiste România. Am ascultat 
cu mare emoție și profundă re
cunoștință cuvintarea de valoa
re programatică a președintelui 
României, care a arătat din nou 
că prin munca și lupta înfră
țită a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, . că 
numai in strinsă unitate, în 
condiții de deplină egalitate in 
drepturi, oamenii muncii au pu
tut infringe exploatarea și au 
putut cuceri libertatea și inde
pendența patriei, că numai ast
fel ei pot infringe orice greu
tăți. pot asigura progresul so
cietății. pot da viață idealului 
de libertate și dreptate, socială, 
pot înălța edificiul socialismu
lui in patria noastră.

Raportul biroului nostru, pre
zentat în ședința de joi a Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, reflectă, 
după părerea mea, in chip rea
list. problemele care, corespun
zător dinamicii dezvoltării so
ciale, se ridică in mod inevita
bil in fața consiliului nostru, la 
fiecare etapă a înaintării noastre 
pe drumul societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Constat, 
de asemenea, cu satisfacție că 
biroul nostru a lucrat in ultima 
vreme mai ritmic, mai eficient. 
Aș putea spune că multe pro
bleme importante care privesc 
populația de naționalitate ger
mană din țara noastră au fost 
analizate in ședințele biroului, 
propunindu-se și realizindu-se 
măsuri corespunzătoare.

Referindu-se in continuare la 
instituția la care lucrează, la 

cu acest prilej mulțumirile 
noastre Comitetului Central al 
partidului, dumneavoastră per
sonal. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta prin- 
ciDialIlale sl consecventă cu 
care partidul aplică in practică 
politica sa națională marxist- 
leninistă și să vă asigurăm că. 
împreună cu întregul popor, ca 
fii ai aceleiași patrii, nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a ne îndeplini cu cinste sarci
nile ce ne revin in vasta ope
ră de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră iubită — Re
publica Socialistă România.

bitorul, trebuie să ținem sea
ma că activitatea noastră prac
tică nu se poate sustrage per
fecționărilor cerute de viață. 
Un singur lucru poate servi 
drept călăuză de gindire poli
tică și moralitate in aceaslă 
privință : încrederea în partid, 
in conducerea sa, încredere in 
valoarea cinstei și conștiinței 
comuniste. încrederea in forța 
de autoperfecționare a societății 
noastre socialiste.

Partidul Comunist Român nu 
a privit niciodată, nici in ile
galitate, nici în calitatea sa de 
partid de guvernămint, proble
ma națională — ca de altfel 
nici una din problemele con
struirii socialismului — în mod 
static, abstract, ci în spiritul 
viu, concret al programului său 
revoluționar. Partidul a tratat 
și tratează problema națională 
ca una din problemele de bază 
ale construirii societății socia
liste șl comuniste.

Pentru noi, cei de față, ca și 
pentru cei pe care ii reprezen
tăm. a spus în continuare vor
bitorul. actul eliberării de acum 
30 de ani. rezultatele construc
ției socialiste, perspectivele ci
vilizației materiale și spirituale 
care ni se deschid ne-au oferit 
posibilitatea de a fi generația 
care a făurit profund și irever
sibil unitatea tuturor fiilor a- 
cestui pămint, fie ei români, 
maghiari, germani, sirbi, ucrai
neni sau de altă naționalitate.

în această măreață operă, a 
spus în încheiere vorbitorul, 
vor fi un îndemn și un memen
to solemn cuvintele rostite de 
dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte, in fața întregului popor 
in momentul istoric cind ați 
fost proclamat președinte al 
Republicii Socialiste România :

„Pornind de la faptul că in 
țara noastră locuiesc. de 
veacuri, și cetățeni de altă na
ționalitate. am militat neabă
tut pentru realizarea in cadrul 
societății a deplinei egalități in 
drepturi și a frăției în muncă 
și luptă a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate. Am avut permanent in 
minte învățămintele istoriei, 
care atestă cu putere de lece 
că numai in strinsă unitate, in 
condiții de deplină egalitate in 
drenturi, oamenii muncii pot 
infringe exploatarea și pot cu
ceri libertatea și independența 
patriei, pot infringe orice greu
tăți. pot asigura progresul so
cietății. pot da viată idealului 
de libertate și dreptate socială, 
pot înălța edificiul socialismu
lui in patria noastră".

Vom urma cu credință aceas
tă chemare. Vom fi demni de 
cinstea de a păși alături de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

ziarul ,,Neuer Weg", de la a că
rui apariție s-au împlinit luna 
trecută 25 de ani, vorbitorul a 

• spus : Acest jubileu a fost mar
cat in mod solemn, ziarului .,Ne
uer Weg" fiindu-i conferit înal
tul ordin „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I.

Colectivul nostru redacțional 
se angajează in fața dumnea
voastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să răspundă acestei 
cinstiri in chip comunist, prin- 
tr-o muncă și mai hotărită, pen
tru scoaterea unui ziar care să 
servească și mai eficient cauza 
partidului și a patriei.

In preajma aniversării amin
tite am avut un număr însem
nat de intilniri de lucru cu citi
tori ai ziarului, aparținind tu
turor categoriilor sociale. Au 
fost făcute cu acest prilej nu
meroase propuneri de îmbună
tățire a conținutului și profilu
lui ziarului, pentru o ancorare 
mai adincă a ziarului în reali
tățile vieții economice și sociale. 
S-a manifestat și cu această oca
zie recunoștința fierbinte pe 
care oamenii muncii de națio
nalitate germană o poartă con
ducătorului partidului si statului 
nostru pentru contribuția de cea 
mai mare importanță teoretică 
și practică pe care dumneavoas
tră. stimate tovarășe Ceaușescu, 
ati adus-o la asigurarea egali
tății. a prieteniei și a frăției 
dintre toti cei ce trăiesc și 
muncesc în România socialistă.

Consider necesar să relev fap
tul că tineretul de naționalitate 
germană din țara noastră conti
nuă tradiția moștenită din pă
rinți, răspunde chemării partidu
lui, muncind cu sirguință, din- 
du-și toată silința pentru a 
deveni cadre calificate, folosi
toare economiei patriei. Ei sint 
promovați in muncă și în viața 
politică.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă rugăm să fiți Încre
dințat, tovarășe secretar general, 
că cetățenii de naționalitate ger
mană din această țară vor fi la 
Înălțimea încrederii de care se 
bucură, că a’ături și in strinsă 
prietenie și frăție cu întregul 
popor iși -vor aduce contribuția 
la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră scumpă — Republica 
Socialistă România.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ANTALFI ANDRĂS

Vibrează viu in sufletul în
tregului nostru popor, a sub
liniat vorbitorul, emoția ge
nerată de marele eveniment de 
importanță istorică al alegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in cea mai înaltă și de răspun
dere funcție de stat, cea de 
președinte al republicii. Sin- 
iom adine impresionați de sem
nificația acestui act politic, 
mărturie vie a dragostei șl în
crederii pe care întregul nostru 
ponor le nutrește față de con
ducătorul partidului și statului 
nostru. Constituie, totodată, șl 
actul de voință unanimă a tu
turor oamenilor muncii, români, 
maghiari. germani. Este de 
netăgăduit că marile realizări 
obținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului, in acești 
ani, poartă efigia de neșters a 
personalității deosebit de mar
cante a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, definită prin ome
nie. prin identificarea domnie! 
sale cu cele mai nobile nă
zuințe ale poporului. Pe drept 
cuvint putem afirma că primul 
președinte al republicii este 
stegarul viitorului luminos al 
ponorului. Permlteți-mi să a- 
daug la gîndurile și sentimen
tele de recunoștință șl dragoste 
ale fiecărui cetățean al patriei 
și modestul meu prinos de 
omagiu și admirație președin- 
te’ui României !

Pe orbita realizărilor patriei 
noastre, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a spus 
în continuare vorbitorul, se în
scrie ferm și statornic asigura
rea deolinei egalități în dreo- 
turi a naționalităților conlocui
toare. Mă simt îndreptățit 
sâ afirm cu mindrie că 
drepturile, obligațiile și șansele 
egale ale naționalităților conlo
cuitoare sint o realitate socială 
omniprezentă în viata de toate 
zilele. Argumente dintre cele 
mai grăitoare în acest sens ne 
oferă și rezultatele frumoase 
obținute în dezvoltarea econo- 
mico-socială a județului Mureș, 
în mod firesc, oamenii muncii 
dm acest județ, români, ma
ghiari și germani. însuflețiți de 
rezultatele obținute, s-au anga
jat cu însuflețire patriotică să 
realizeze obiectivele planului 
cincinal actual intr-o perioadă 
mai scurtă decit cea prevăzută 
inițial.

Munca desfășurată de consi
liile oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, in perioada 
scursă de la precedenta ple
nară,- a spus vorbitorul, a con
firmat pe deplin eficiența prac
tică a hotăririi Comitetului 
Central privind înființarea, din 
inițiativa secretarului general gl 
partidului, a acestor consilii.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
HEINRICH SITZLER

Oamenii muncii de naționali
tate germană din județul Sibiu 
— a spus vorbitorul — alături 
de toți oamenii muncii din ju- 
.dețul nostru, de întregul popor, 
animați de sentimentele de dra
goste, înaltă recunoștință și a- 
leasă prețuire ce vi le purtăm, 
vă adresează, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai fierbinți și 
entuziaste felicitări cu prilejul 
alegerii dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Doresc pe această cale să vă 
asigur, in numele Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate germană din județul Sibiu, 
de adeziunea și atașamentul de
plin la politica internă și exter
nă a partidului și statului nos
tru. de hotărirea noastră fermă 
de a milita neabătut pentru 
transpunerea în viață a hotări
rilor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale parti
dului. pentru realizarea cincina
lului înainte de termen.

Politica partidului și statului 
nostru in problema națională 
asigură toate condițiile ca oa
menii muncii, indiferent de na
ționalitate. să se manifeste liber 
și nestingherit în întreaga viață 
de stat politică și economică, in 
știință, invățămint, artă și cul
tură.

Astăzi, naționalitățile conlo
cuitoare sint reprezentate in 
toate organismele vieții sociale, 
inclusiv in forurile supreme ale 
țării, iar in județul nostru in 
consiliile populare, județean, 
municipale, orășenești și comu
nale numărul deputaților de na
ționalitate germană se ridică la 
circa 800. De asemenea, in 
conducerile unităților econo
mice. instituțiilor de învățămint, 
știință și cultură sint prezenți 
tovarăși de naționalitate ger
mană.

Referindu-se la activitatea 
desfășurată de Consiliul jude
țean al oamenilor muncii de 
naționalitate germană, vorbito
rul a arătat că ea a fost orien
tată spre înfăptuirea programu
lui partidului de dezvoltare a 
economiei și de ridicare a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a oamenilor muncii.

In centrul atenției noastre, a 
spus el, a stat și activitatea 
educativă și culturală a oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană. Pe baza hotăririlor ple
narei Comitetului Central din 
noiembrie 1971, consiliul și-a 
concentrat eforturile in munca 
educativă pentru formarea omu
lui nou. pentru lărgirea orizon
tului general de cunoaștere a 
populației de naționalitate ger
mană din județul nostru.

Vorbitorul a relevat apoi fap
tul că viața culturală a locali
tăților județului a cunoscut o 
vie emulație, organizlndu-se 
numeroase manifestări tradițio
nale cu larg ecou in rindul 
populației. în căminele cultu
rale și case de cultură activea
ză 25 formații corale. 16 fan
fare, 53 echipe de dansuri, nu
meroase echipe de teatru, bri
găzi artistice de agitație ale 
populației de naționalitate ger

Totodată, ele au dovedit cu pri
sosință justețea măsurilor adop
tate de partid în vederea per
fecționării formelor și metode
lor de antrenare a maselor de 
oameni al muncii, fără deose
bire de naționalitate, la solu
ționarea problemelor de interes 
general și particular.

Ca‘membru al biroului Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, aș dori 
sâ dau glas mulțumirii și recu
noștinței noastre pentru grija 
și preocuparea conducerii parti
dului față de activitatea birou
lui consiliului. Constatăm cu 
satisfacție că sint create toate 
condițiile pentru discutarea te
meinică, sinceră și deschisă, in 
spiritul principialității partinice, 
a tuturor problemelor de impor
tanță majoră care vizează viața 
și activitatea naționalității ma
ghiare din România. Simțim 
permanent atenția, interesul și 
solicitudinea care se îndreaptă 
spre noi și cunoaștem, tovarășe 
secretar general, că sinteți tot
deauna la curent cu preocupă
rile noastre. Astfel, problemele 
ridicate in birou și-au găsit so
luționare justă și echitabilă. Ar 
fi de dorit ca acest stil de mun
că, promovat cu consecvență pe 
plan central, să se manifeste 
tot mal pregnant și in munca 
consiliilor județene ale oameni
lor muncii din rindul naționali
tăților conlocuitoare. în acest 
sens doresc să propun Secreta
riatului Comitetului Central al 
partidului organizarea unul 
schimb de experiență cu pre
ședinții și secretarii consiliilor 
județene, la care să participe și 
tovarășii secretari ai comitete
lor județene de partid care răs
pund de activitatea consiliilor 
oamenilor muncii ai naționalită
ților conlocuitoare.

Doresc să asigur Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, a spus în încheiere vor
bitorul. că toți oamenii muncii 
de naționalitate maghiară din 
România, alături de întregul 
popor, nu precupețesc nici un 
efort pentru a-și aduce contri
buția la ridicarea României so
cialiste pe noi culmi ale bună
stării și civilizației, pentru a in
ti rhpina cu noi succese cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. Totodată, exprim, in nu
mele tuturor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, fer
ma noastră adeziune la politica 
partidului, sentimentele cele 
mai profunde și sincere de pa
triotism, stima și dragostea 
noastră nemărginite față de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

mană, care, prin activitatea lor, 
iși aduc contribuția la viața 
cultural-artistică a întregului 
județ.

Rcferindu-se in continuare la 
activitatea consiliului național 
vorbitorul a spus : s-au obți
nut rezultate bune după apre
cierea mea. dar aș dori să mă 
refer la unele probleme de stil 
de muncă a consiliului nostru.

Este vorba de aportul mem
brilor consiliului la realizarea 
unor sarcini, la rezolvarea u- 
nor probleme. Consider că 
ne-am întilnit prea rar in ulti
mii ani : de asemenea, se 
prezintă la plenarele noastre 
rapoarte privind întreaga acti
vitate fără a se analiza in pro
funzime anumite probleme care 
preocupă consiliul.

Pentru cunoașterea mai te
meinică a realizărilor din județe, 
a problemelor care preocupă 
populația de naționalitate ger
mană, pentru a le putea rezolva 
mai operativ in cadrul legăturilor 
stabilite cu instituțiile centrale, 
cred că este necesar ca activiș- 

■ tii să se deplaseze mai mult in 
județe. Aceasta ar oferi și o 
posibilitate in plus de a cunoaș
te mai bine la fața locului ac
tivitatea consiliilor județene, 
iar experiența pozitivă s-ar 
putea astfel generaliza.

O altă problemă la care aș 
dori să mă refer, a continuat 
vorbitorul, este conținutul acti
vității cultural-artistice, care a 
cunoscut, in urma aplicării in 
practică a hotăririlor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, o îmbunătățire canti
tativă și calitativă. Cu toate a- 
cestea, și în prezent, datorită 
unor situații nesatisfăcătoare a 
creațiilor artistice pentru acti
vitatea culturală de masă, nu
meroase formații artistice pre
zintă programe depășite.

în prezent, activitatea consi
liului nostru este orientată spre 
intensificarea muncii politico- 
ideologice și cultural-educative, 
spre mobilizarea oamenilor mun
cii de naționalitate germană, 
astfel ca să întîmpine cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist și 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
cu noi și insemnate fapte de 
muncă.

în atenția noastră va sta șl 
în continuare formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii de naționali
tate germană, educarea patrio
tică a acestora, promovarea 
normelor eticii șl echității so
cialiste. sădirea in conștiința 
lor a atașamentului neclintit 
fată de partid și a dragostei 
față de patria socialistă.

Asigurăm Comitetul Central, 
pe dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, că și in conti
nuare Consiliul oamenilor mun
cii de naționalitate germană din 
județul Sibiu va depune toate 
eforturile pentru ca. alături de 
celelalte organizații care fac 
parte din Frontul Unității So
cialiste, să-și aducă o contribu
ție sporită la realizarea măre
țelor sarcini din etapa actuală 
pe care o parcurge țara noastră.
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Decernarea Steagului roșu 
si a Diplomei de unitate fruntașă pe tară 

in întrecerea socialistă din anul 19/3
Institutul de cercetări șl proiectări 

pentru Industria lemnului
Decorat recent tu ordinul Meritul științific clasa I. 

institutului de cercetări și proiectări pentru industria 
lemnului i k-t decernat, vineri după-amiază. Steagul 
roșu și Diploma de unitate fruntașă pe țară pentru 
locul I ocupat In întreceri a socialistă desfășurată in 
cursul anului trecut. ..Activitatea desfășurată de co
lectivul nostru in 1973 — a spus dr. ing. Dumitru 
*' anescu. directorul institutului — a avut, printre 
altele, drept rezultat, reducerea importului cu peste 
43 de milioane lei valută, reducerea duratei de reali
zare a proiectelor cu circa 25 000 de oro, iar pe baza 
lucrărilor elaborate dc cercetătorii institutului nostru 
s-au realizat economii, la prețul de cost, de peste 
20 milioane do lei". Steagul roșu și Diploma de în
treprindere fruntașă pe țară au fost inminate de 
Pavel Ștefan, secretar al Consiliului Central al 
l .G.S.R. Colectivul institutului a fost felicitat de 
tovarășii Ion Rimbu, adjunct al ministrului econo
miei forestiere și materialelor dc construcții. loan 
Olteanu, secretar al Comitetului de partid al secto
rului 2. si George Filings, de la Consiliul National 
pentru Știință și Tehnologie.

In încheierea festivității, participant au adoptat 
textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceausescu, in care se spune, printre 
altele : ..No alăturăm, iubite și stimate tovarășe' 
Nicolae Ceaușescu. întregului popor pentru a ne ex
prima și cu acest prilej sentimentele de profundă 
mindrie patriotică și bucurie pentru alegerea dum
neavoastră in funcția de înaltă răspundere de pre- 
ș dinte al Republicii Socialiste România și vă urăm 
multă sănătate, viață îndelungată și putere de muncă 
spre binele patriei și fericirea națiunii române, 
asisurindu-vă. totodată, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru perfecționarea muncii noastre și ridi
carea eficienței acesteia, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate de partid și de stat".

Institutul „Proiect"-București
In fața machetelor viitoarelor construcții la Institutul 

„Proiect"-București.

Institutul ..Proiect“-București a primit vineri, in 
cadrul unei festivități. Steagul roșu și Diploma de 
institut fruntaș pe țară, pentru locul I ocupat in în
trecerea socialistă pe anul 1973. !

Luind cuvintul cu acest prilej, directorul institutu
lui. inginerul Constantin Pâslărașu, a subliniat că 
eforturile depuse anul trecut de colectivul pe care 
il conduce s-au concretizat in depășirea cu 5 la sută 
» planului producției globale, in elaborarea unor do
cumentații pentru investiții a căror valoare depă
șește 4 miliarde lei și in reducerea cu 5 700 zile a 
duratei de elaborare a proiectelor. Institutul a pre
dat, încă de la 30 mai 1973. toate documentațiile 
pentru obiectivele care vor fi puse In funcțiune a- 
nul acesta.

Distincțiile au fost Inmînate de ing. Oliviu Rusu, 
vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R. Co
lectivul institutului a fost felicitat apoi de tovarășii 
Nicolae Popa, prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal București, și Gheorghe Sandu, se
cretar al comitetului de partid-construcții.

In încheierea festivității, cei prezenți au adoptat, 
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care se spune intre altele : „Animați 
de hotărirea întregului popor de a face din anul 1974 
— anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării pa
triei noastre și al Congresului al XI-lea al partidu
lui — o etapă de sporite realizări și de noi succese 
in edificarea societății socialiste multilateral dezvol
tate, ne angajăm în fața dumneavoastră ca. prin in
tensificarea străduințelor noastre, să realizăm pro
iecte corespunzătoare cerințelor actuale, contribuind 
astfel la dezvoltarea municipiului București pe mă
sura succeselor înregistrate de țara noastră sub în
țeleaptă și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere".

întreprinderea de comerț exterior 
„Metolimportexport"

fDe la redactorul „Scînteii", George Popescu) : Sala 
de festivități a Ministerului Industriei Metalurgice a 
găzduit, ieri după-amiază, un moment de o deosebită 
importanță : decernarea Steagului roșu și a Diplomei 
de unitate fruntașă pe țară in întrecerea socialistă din 
anul 1973 întreprinderii de comerț exterior „METAL- 
IMPORTEXPORT". înaltele distincții au fost inmina
te. intr-o atmosferă de puternic entuziasm, de către 
tovarășa Larisa Munteanu. secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., in prezența tovarășilor Ion Niță, ad
junct al ministrului industriei metalurgice, și Marin 
Trăistaru. adjunct al ministrului comerțului exterior. 
Exprimind. in numele colectivului de lucrători ai în
treprinderii, mulțumiri pentru distincțiile acordate, to
varășul Vasile Negrescu, director general al I.C.E. 
„METALIMPORTEXPORT", a subliniat rezultatele ob
ținute in întrecerea din anul trecut, concretizate, intre 
altele, in depășirea sarcinilor de export cu 7 la sută, 
obținerea unui aport valutar suplimentar față de pre
vederile inițiale.

In încheierea festivității, participanții au adresat o 
telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se subliniază : „Colectivul 
de muncă al întreprinderii noastre este mindru că, 
printre primele decrete prezidențiale semnate de intiiul 
președinte al Republicii Socialiste România a fost și 
acela prin care ne-a fost conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I. Onorați de această inaltă apreciere, vă ru
găm să primiți, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
angajamentul nostru ferm de mobilizare in continuare 
a tuturor forțelor, in vederea asigurării importurilor de 
materiale destinate instalațiilor și utilajelor tehnolo
gice, obținerii de prețuri cit mai bune la exportul nos
tru, prin diversificarea lui și pătrunderea pe noi piețe, 
în scopul majorării aportului valutar pentru economia 
națională".

întreprinderea forestieră de exploatare 
și transport din Suceava

SUCEAVA (Corespondentul „Scînteii", Gh. Paras- 
can). — Ieri, 5 aprilie, intr-un cadru solemn, i-au fost 
inminate întreprinderii forestiere de exploatare și 
transport Suceav a Steagul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară in întrecerea socialistă pe anul 1973. 
Directorul întreprinderii, Vasile Sava, a arătat că, in 
anul trecut, a fost realizată o producție marfă suplimen
tară in valoare.de 86.3 milioane lei. productivitatea 
muncii planificată a fost depășită cu 3 la sută, s-au 
economisit aproape 35 000 m c masă lemnoasă, obținin- 
du-se beneficii peste plan de 10.3 milioane lei. înaltele 
însemne ale hărniciei au fost inminate de către tova
rășul Arpad Orban, membru al Comitetului Executiv al 
U.G.S.R. Apoi, colectivul unității a fost felicitat de to
varășii Mihai Suder. ministru secretar de stat la Mi
nisterul Economiei Forestiere și Materialelor de Con
strucții. și Miu Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Suceava.

Intr-o atmosfera de puternică însuflețire, participan
ts la adunare au adresat, in încheiere. Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă. in care se spune. printre altele : „Avem 
mandatul tuturor forestierilor suceveni de a ne expri
ma. și in acest moment de sărbătoare pentru colec
tivul nostru, atașamentul nețărmurit față de politica 
înțeleaptă a partidului și statului nostru, pe care o 
fundamentați și dirijați cu clarviziunea personalității 
dumneavoastră și de a ne reînnoi angajamentul ca 
toate eforturile să fie concentrate spre punerea in va
loare a întregului potențial uman și material de care 
dispunem, pentru a asigura Îndeplinirea planului pe 
primii patru ani ai cincinalului pină la 12 iunie 19.4 
aducindu-ne astfel o contribuție substanțială la efortul 
general al întregului popor de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in scumpa noastră 
patrie * (Agerpres)

r

„NU VINE PLOAIA,

0 ADUCEM N0I!“

Pînă la sfîrșitul acestui trimestru

T0A TE RESTANȚELE - LICHIDA TE 
SARCINILE DE PLAN - DEPĂȘITE!

Exigențele cărora trebuie să le 
facă față in acest an colectivul în
treprinderii de piese auto din Sibiu 
sini deosebit de complexe, in an
samblul sarcinilor ce revin Centralei 
industriale dc autocamioane și turis
me din Brașov.

Directorul acestei unități, Pavel 
Lain, ne spunea deschis :

— Sintem conștienți de faptul cft 
realizarea riguroasă a sarcinilor de 
plan înseamnă obținerea producției 
prevăzute in condițiile unei eficien- 
țe economice sporite. Nu poate II 
vorba de înregistrarea eficienței 
scontate atita timp cit producția 
nu se realizează la nivelul stabilii. 
Acesta este cazul unității noastre. 
Sintem in urmă cu planul. Desigur, 
doriți să cunoașteți cauzele. Este 
vorba, pe de o parte, de faptul că 
la investiția ce se efectuează in 
intreprindere lucrările trenează în 
momentul de față și că utilajele cu 
care speram să eliminăm anumite 
„locuri înguste1' nu ne-au fost asi
gurate. Pe de altă parte, inconsec
vența beneficiarilor noștri In stabi
lirea o dată pentru totdeauna a pie
selor dc care au nevoie influențează 
nefavorabil activitatea întreprin
derii.

— După cite cunoaștem, din indi
cația conducerii de partid și de stat, 
centrala, ministerul, alte foruri de 
resort au făcut o serie de analize 
in intreprindere pentru a stabili 
cum trebuie să se acționeze pentru 
a vă sprijini să ieșiți din impas.

— Analize s-au efectuat, e drept, 
unele au fost destul de temeinice, 
după părerea noastră ; insă din toate 
acestea ne-ain ales mai mult cu 
promisiuni. în secții veți vedea „pe 
vin“ realitatea...

Intr-adevăr, in secțiile de produc
ție observăm anumite locuri de 
muncă, unde metalul este prelucrat 
prin așchiere, la care se lucrează 
intens : nici nu mai este timp pen
tru a se îndepărta șpanul. Ici și

colo, stoourl importante de piese lșl 
așteaptă rindul pentru a fi supuse 
diferitelor operații tehnologice. Esto 
evidentă necesitatea unor linii de 
iitllaje-agrcgat, a citorva strunguri 
automate.

Văzind eă ne Interesează modul 
In care este utilizat metalul, Ion 
Orlandca, șef de echipă la secția 
cardan, ne propune să asistăm la o 
cintărire a unei furci cu buluc, piesă

nele care verifică cererile de metal 
ale unităților in cauză, de a lua in 
considerație exemplul amintit șl do 
a le obliga la o mai rațională gos
podărire a metalului. Mult metal — 
peste 32 de tone — a consumat 
inutil Întreprinderea și din cauză că 
unele laminate au grosimi mal mari 
decit cele stabilite prin standarde. 
Nu s-ar putea spune Insă că, In 
ceea cc o privește, unitatea din

ÎNTREPRINDEREA DE PIESE AUTO DIN SIBIU

PrtMnsiungc neonorate 
nu constituie- migoace de producție
componentă a autocamioanelor. Brut 
forjată, așa cum este livrată de în
treprinderea de autocamioane din 
Brașov, are greutatea de 7.9 kg. 
După prelucrare cintărește numai 
2,5 kg.

— Pentru noi aceasta reprezintă 
un dublu dezavantaj — precizează 
șeful de echipă. Mai întii de toate, 
se consumă inutil cantități impresio
nante de metal. Dar, totodată, pen
tru a îndepărta metalul suplimentar 
din semifabricatele primite, supra
solicităm mașinile de așchiere, pier
dem timp prețios, irosim capacități 
care și așa sint strangulate. înțele
gem că forjarea de către furnizori a 
pieselor la dimensiuni apropiate de 
cele finale nu este o treabă ușoară. 
Dar trebuie să depună și ei mai 
multe eforturi în acest sens.

Este o cerință la caro subscriem 
și facem propunerea, pentru orga-

Sibiu a epuizat toate rezervele in
terne pentru a sc încadra in consu
murile de metal normate. De pildă, 
rebuturile sint cu 50 la sută mal 
mari decit maximum admisibil.

Secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, ing. Ilarie Munteanu, 
ne-a demonstrat că situația dificilă 
in care se găsește activitatea produc
tivă a întreprinderii este pe cale de 
a fi depășită. In acest sens, se de
pun eforturi de către întregul colec
tiv, in frunte cu comuniștii. Obiec
tivul principal : recuperarea cit mai 
grabnică a restanțelor. Primele re
zultate : în februarie s-a obținut o 
producție cu 10 la sută mai mare 
decit in ianuarie, iar în martie re
alizările au fost cu mult superioare 
celor din februarie.

— Ne bizuim pe oameni, pe 
conștiința lor muncitorească — ne 
spunea secretarul comitetului de

partid. O acțiune Inițiată de noi, ca 
fiecare «cuier să economisească o 
cantitate cit mai mare de scule a dat 
roade, eficiența, numai in două luni, 
ridicindu-se la 76 000 lei. Grija pen
tru ca nici un kWh să nu se iro
sească ne-a permis să economisim, 
In aceeași perioadă, energie electri
că cu care putem obține o producție 
de 11,5 milioane lei. Atragem, dc 
asemenea, cadrele de concepție tchr 
nică la activitatea de sporire a efi
cienței economice. Am declanșat, 
totodată, o acțiune de revizuire cu 
severitate a normelor de consum, In 
special a acelora de la spirale reci 
și arcuri lame.

— Așadar, se poate aprecia Că 
restanțele la indicatorii cantitativi, 
cit și in îndeplinirea sarcinilor dc 
eficiența vor fi in scurtă vreme re
cuperate ?

— Este hotărirea fermă a Întregu
lui colectiv. I'acem cu acest prilej 
apel ca de la membri dc partid la 
membri de partid, către colaboratorii 
întreprinderii noastre, către forurile 
de resort sâ ne ajute să depășim acest 
moment dificil. Printre problemele 
la a căror soluționare trebuie să fim 
sprijiniți fără intirziere figurează 
grăbirea dotării cu utilaje-agregat și 
linii automate, precum și asigurarea 
integrală și de calitatea necesară a 
profilelor mijlocii și ușoare de oțel 
arc lat, precum și a altor materiale.

Produsele întreprinderii sibiene 
sint nu numai importante, dar chiar 
decisive pentru fabricația de auto
vehicule, de indeplinirca exemplară 
a planului depinzind bunul mers al 
activității in alte unități econo
mice. De aceea, este necesar ca 
revirimentul să aibă loc cit mai 
curind, ca toate produsele să fie 
neîntîrziat realizate, in cantitatea 
prevăzută, cu o eficiență economică 
cit mai ridicată.

Nicolae BRUJAN, 
Comeiiu CÂRLANnițiative demne de laudă pentru a mări, prin orice mijloace, suprafețele irigate

Canale de desecare transformate îi
Stațiile de ' pompare de 

la Dunăre și Borcea lu
crează la întreaga capaci- 
tale. Pentru asigurarea de
bitului necesar aprovizio
nării cu apă a celor trei 
mari sisteme de irigații a 
fost ridicat nivelul lacu
rilor Rasa și Jegălia și 
s-au făcut acumulări pe 
văile Fundata, Căpitanu
lui, Argovei-Mostiștea, ia
zul Slobozia și altele. Vor 
fi folosite, de asemenea, 
toate puțurile forate. Ape
le Lalomiței sînt pur și 
simplu mutate din albie pe 
ogoare de sutele de moto- 
pompe amplasate de o par
te și de alta a riu- 
lui. Pretutindeni aspersoa- 
rele funcționează zi și 
noapte. Mobilizarea este 
generală. Mecanizatorii 
care nu lucrează in cimp 
sau la reparații au fost re
partizați la motopompe. 
Cele mai bune rezultate 
le-au înregistrat cooperati
vele din comuna Borcea, 
Să veni, Dragalina. Sudiți, 
Gheorghe Lazăr, din Fe
tești și altele.

„In acest mod. apreciază 
inginerul loan Cristea, di
rectorul general al direc
ției agricole, există certitu
dinea că in unitățile cu
prinse in sistemele de iri
gații, care ocupă peste 40 
la sută din suprafață, plan
tele vor avea apă din bel
șug".

în ce privește restul te
renului, biroul comitetului 
județean de partid a stabi
lit un program prin care 
se va asigura apa necesară

răsăririi plantelor pe în
treaga suprafață. Prima 
măsură — introducerea a- 
pei in rețelele de desecare, 
cu dublu scop : irigații di
recte sau prin brazdă și 
menținerea unui nivel 
freatic ridicat. Astfel, in 
balta lalomiței, din 100 000 
de hectare, sint amenajate 
in sisteme locale de iriga
ții peste 9 000 de hectare. 
Pentru restul suprafeței 
sint folosite canalele de 
desecare. Trustul I.A.S. 
și-a concentrat cele mai 
multe forțe in incinta in- 
diguită intre Dunăre și 
Borcea. în compartimentul 
Boianu-Sticleanu. bunăoară, 
întreg sistemul de dese
care pe cele 22 246 hec
tare, aparținind I.A.S. Mir
cea Vodă și Ciocănești, care 
cuprinde 80 de kilometri de 
canale, este plin cu apă, 
„Pentru a spori debitul fo
losim două surse de apă — 
ne spune inginerul Gheor
ghe Ciolănescu directorul 
trustului I.A.S. Canalul 
magistral de irigații din 
sistemul Gâlățui, de unde 
apa este preluată de cana
lul de sub coastă și apoi 
repompată in sistemul de 
desecare, și stația reversi
bilă de la Botul Dunăricii. 
La fel s-a procedat și in 
compartimentul Călărași 
Riul. Surplusul de apă din 
sistemul local de irigații 
este pompat in canalele de 
desecare. Iar de-a lungul 
Dunării și Borcei, in trei 
puncte, au fost montate 
stații fixe de pompare".

Urmărim la I.A.S. Stei-

canale de irigații
niea. — in zona- Borcea:-de 
Jos — apa de la ogor la 
sursă. Toate șanțurile ' de-ă 
lungul drumurilor au fost 
adincite și umplute cu apă. 
Motopompele lucrează fără 
întrerupere zi și noapte la 
irigatul griului, pe ogoarele 
unde urmează să se seme
ne porumbul și soia. Pe 
inginerul Stefan Marin, 
directorul întreprinderii, 
l-am intilnit Lingă privalul 
Bitlanu. plin cu apă. in 
timp ce se instala o moto- 
pompă. „Tragem apa din’ 
Borcea cu 6 motopompe de 
12 țoii, ne-a spus el. Pe o 
lungime de 12 km apa 
străbate privalul Cîrnici, 
canalul de desecare, priva
lul Bitlanul. Pe întreg tra
seul, de o parte și de alta, 
am montat utilaje de as- 
persiune". Pentru a spori 
suprafețele irigate, ingine
rul Viorel Drăgănescu, șe
ful fermei nr. 3. a introdus 
apa pe teren prin inun
dare. „Peste 100 de hectare 
de porumb vor avea umi
ditatea necesară pentru a 
Începe semănatul", ne-a 
spus el. în săptămina ur
mătoare vor începe iriga
țiile pe cele 2 800 de hec
tare ale fermelor 5, 6 și 7. 
Sursa de apă : Dunărea.

Ca o măsură specială, 
continuă redistribuirea a- 
gregatelor de aspersiune 
intre unitățile din terasă, 
unde nu se pupe problema 
uscăciunii cu cele din 
baltă.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul ,,Scînteii"

Pe 2500 ha!
TULCEA (Corespondentul „Scin- 

teii, Ștelian Savin). — In județul 
Tulcea se desfășoară cu intensi
tate irigarea culturilor atit in sis
temele mari, cit și in amenajările 
locale pentru irigații. Pină joi s-a 
realizat prima udare pe mai mult 
de 2 500 de hectare. Irigarea, in 
continuare, este cu atit mai necer 
sară cu cit, joi seara, pe ogoarele 
cooperativelor agricole de produc
ție din județul Tulcea s-a în
cheiat semănatul florii-soarelui pe 
întreaga suprafață planificată de 
17 000 hectare. Odată cu aceasta 
s-a terminat insâmințarea culturi
lor pe toată suprafața de 39 770 
hectare prevăzută pentru aceste 
culturi.

Insămînțările s-au realizat res- 
pectindu-se cu strictețe cerințele 
agrotehnicii, desfășurîndu-se suo 
permanenta supraveghere a spe
cialiștilor din S.M.A. și C.A.P. Me
rită menționat faptul că, în acest 
an, au fost fertilizate cu îngrășă
minte organice importante supra
fețe de teren, transportindu-se pe 
cimp 142 000 tone gunoi de grajd, 
față de 105 000 tone cit fusese pla
nificat.

Baraje provizorii 
pe cursuri de apă

BOTOȘANI (Prin telefon, de la 
Tibcriu Brănescu). — Ajungind 
la concluzia că debitul de apă 
al iazului, In continuă scădere, 
va fi insuficient pentru aco
perirea nevoilor de apă ale se

mănăturilor, cooperatorii din Știu- 
bieni, județul Botoșani, au trecut 
la treabă : au ridicat. în numai 
două' zile, âjuțați de o echipă de 
motopompiști, un dig pe,- girla 
Țreucii, lung de 250 metri. Au 
realizat, astfel, două acumulări — 
una de 3 000 mc și alta de I 500 mc, 
cu ajutorul cărora au și irigat 18 
ha cu legume, 22 ha cu lucerna, 
efectuind. de asemenea, udări de 
aprovizionare pe 10 ha cultivate 
cu sfeclă de zahăr. Baraje provi
zorii pe cursuri de apă au mai ri
dicat, în ultimele zile, și țăranii 
cooperatori din satele Păun, Ne
grești, Slobozia, Hănești.

Mici amenajări, 
pentru suprafețe mari

Corespondentul „Scînteii", Flore» 
Ceaușescu, transmite : Pentru a 
asigura apa necesară irigării ce
lor 150 ha amenajate, coopera
torii din Letea Veche — Ilfov 
au suprainălțat barajul de acu
mulare de pe firul văii Glava- 
ciocului și au prelungit sorburile 
pină la mijlocul lacului. în felul 
acesta au asigurat apă din abun
dență pentru suprafața amenajată 
și au început irigațiile. Cooperato
rii din Fierbinți au construit în 
anii anteriori o bogată rețea de 
canale pentru desecări, care in acest 
an - sint folosite îndeosebi, pentru 
Irigat. Pină acum au și irigat 40 ha 
cu griu,- 50 ha cu lucernă, 30 ha 
cu legume. 30 ha cu pășuni, 22 ha 
cu sfeclă de zahăr. însemnate su
prafețe au irigat și cooperatorii 
din Luica, Radovanu și cei din

raza consiliului intercooperatist 
Hagiești. în total, cooperativele 
din județul Ilfov au irigat 2 383 ha 
cu lucerna, griu și legume.

Vecinii și-au unit 
forțele

IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
M. Corcaci). — La Costuleni, 
județul Iași, pentru grădina de 
legume cooperatorii au hotărit 
să aducă apă tocmai de La 
Prut. De ce tocmai de acolo ? ' 
Pentru că în primul rînd din Jijia 
apa nu este bună pentru grădină^ 
rie. în al doilea rînd. grădina lor ,r 
de 30 ha de la punctul denumit ' 
Potcoavă era irigată cu apă din- 
tr-o enormă groapă aflată in apro
piere și care tot anul stătea um
plută cu apă din topirea zăpezi
lor, din ploi și dintr-un mic pi- , 
rîiaș. Cu două motopompe, prin- 
tr-un sistem de aspersoare, oame
nii de aici udau cu mult folos gră
dina. Dar în această primăvară, 
nivelul apei din groapă cit și din 
micul piriiaș care o alimenta a 
scăzut. S-a hotărît deci să se aducă 
apă din Prut. Lucrarea de aduc- 
țiune s-a făcut împreună cu lo
cuitorii comunei vecine, Prisăcani, 
pe teritoriul căreia trebuie să 
treacă o bună parte din cei 3 km ' 
de canal. O parte din lucrări s-au 
făcut mecanizat, dar foarte multe 
săpături s-au executat manual, . 
de sute și sute de cetățeni. Acum, 
la Prisăcani lucrările s-au termi
nat. De-a lungul canalului, coope- 
ratorii și-au extins și ei grădina 
de legume pe care o vor iriga cu 
apă din Prut adusă aici.

(Urmare din pag. I)
lorificarea deșeurilor. Dacă în a- 
cest an 48 la sută din materia pri
mă pentru fabricarea PAL o con
stituie deșeurile. in 1975. ponderea 
lor se va ridica la 54 la sută.

Prin ce măsuri se intensifică fo
losirea deșeurilor lemnoase, ce o- 
biective vizează acestea ? In pri
mul rind, deșeurile de lemn pro
venite direct de la exploatările fo
restiere vor fi aduse in fabricile 
de prelucrare sub formă de tocă- 
tură. ceea ce va reduce simțitor 
costul transportului. De aceea, s-au 
fabricat sau sint in diferite stadii 
de asimilare utilaje din „familia" 
de tocătoare universale, tocătorul 
mobil acționat de un motor de 
tractor, mijloace dc transport spe
cifice. instalații de descărcare si 
încărcare. în paralel, in unitățile 
producătoare de PAL. se stabilesc 
rețetele de fabricație optime pen
tru valorificarea unui volum spo
rit de tocat ură de crăci și alte de
șeuri. Aceste experimentări se vor 
termina in cursul trimestrului II. 
determinindu-se cu precizie. din 
punct de vedere geografic, unită
țile ce vor fabrica produse din 
deșeuri, asigurindu-se concomitent 
repartizarea optimă a deșeurilor. 
Investițiile ce se realizează tin 
seama tocmai de cerința utilizării 
lemnului de mică dimensiune, con
siderat deseu. De la prima fabrică 
de PAL si PFL pusă in funcțiune 
in tara noastră în 1958. care utiliza 
lemnul masiv (lobde in proporții 
ridicate), la noile fabrici de la Re
ghin. Comânești. Arad. Curtea de 
Argeș. Miercurea Ciuc si Covasna

— unde se valorifică lemnul de 
mici dimensiuni, talașul, rumegu
șul. crucile. virfurile de arbori in 
producția de plăci lemnoase — dru
mul este vizibil ascendent. Iată de 
ce noile obiective și capacități pro
ductive trebuie datș neîntîrziat in 
exploatare, apropiindu-se momen
tul utilizării depline, in cantităti 
tot mai mari, a deșeurilor din 
lemn.

Nu numai in industria lemnului, 
ci in toate ramurile industriale e- 
xistă un număr mare de deșeuri 
valoroase, ce rezultă din procesele 
tehnologice de fabricație, care in 
prezent se valorifică parțial, une
ori cu eficientă scăzută. Astfel, din 
resursele de fosfogips, estimate la 
4.7 milioane tone, ce se obțin in li
nele combinate ale industriei chi
mice, nu se utilizează decit circa

nu merg cum trebuie. Principalul 
furnizor de fier vechi pentru side
rurgie este construcția de mașini. 
Deșeurile de metal ale ’construcției 
de mașini le reprezintă șpanul. 
Șpan care, fiind trimis de multe 
ori nebrichetat sau nemărunțit, 
creează siderurgiștilor probleme de 
depozitare și transport. Soluția de 
rezolvare a problemei există, dar 
deocamdată se aplică încă spora-

Importante resurse materiale
Și in laboratoare. cercetătorii 

pregătesc cu migală noi soluții, noi 
tehnologii pentru valorificarea de
plină a masei lemnoase. Astfel, un 
studiu elaborat la Institutul de cer
cetări și proiectări din industria 
lemnului din Capitală vizează rea
lizarea unor plăci prin folosirea 
cojilor și așchiilor rezultate la de- 
cojirea arborilor. Alte tehnologii 
urmăresc utilizarea prafului de 
lemn. Dar simpla elaborare a aces
tor soluții, a Drogramelor de care 
aminteam nu rezolvă de la sine 
problema valorificării deșeurilor. 
Aceste planuri evidențiază in pri
mul rind rezervele importante de 
care dispun incă întreprinderile, 
rezerve care au Cost ignorate multă 
vreme și care acum trebuie intens 
puse in valoare.

10 la sută, ca sulfat de sodiu pen
tru fabricarea detergenților. Cenu
șa de termocentrală, acumulată in
tr-un adevărat munte și care cin
tărește 30 milioane tone, de ase
menea, poate deveni o mate
rie primă folositoare In indus
tria materialelor de construcții, 
în asemenea situații este deo
sebit de actuală întrebarea : cind 
va reuși cercetarea științifică 
să furnizeze producției tehnologiile 
de utilizare a acestor importante 
rezerve de deșeuri de care dispune 
economia națională ?

Pentru multe din deșeuri, cum 
este cazul Cierului vechi, al macu
laturii. tehnologiile de valorificare 
sint binecunoscute. Firesc ar fi să 
se asigure o utilizare intensă a a- 
eestora. Dar. in practică, lucrurile

die. în cazul deșeurilor de hlrtie, 
sistemul greoi de colectare a ma
culaturii face ca prea puține din 
hirtiile aruncate să fie reintroduse 
tn circuitul economic.

Experiența demonstrează : acolo 
unde se manifestă inițiativă și răs
pundere. unde se acționează con
centrat in vederea valorificării de
șeurilor, rezultatele sint deosebite 
sl imediate. Astfel, nu de mult, 
evidențiam in coloanele ziarului 
Inițiativa Comitetului municipal 
București al P.C.R. care, in urmă 
cu citeva luni, a antrenat 200 de 
specialiști și cadre didactice din 
invâțămintul superior in analizarea 
posibilităților de utilizare a deșeu
rilor industriale din aproape 150 de 
întreprinderi ale Capitalei. Dună 
puțin timp, cu minim de investiții.

■-a trecut la valorificarea spânu
lui. a deșeurilor de cauciuc, uleiu
rilor minerale, cioburilor de sticlă 
ș.a. Ca atare, anul acesta se va e- 
conomisi o cantitate de materii 
prime din care se pot obține pro- -o 
duse în valoare de 200 milioane leL 
Important este ca astfel de initia
tive să fie preluate operativ, să fie 
generalizate in toate întreprinderi
le. astfel incit deșeurile să fie 
transformate eficient in produse 
necesare economiei naționale.

Alături de sursele de materii 
prime și materiale ale economiei, 
unele asigurate din țară, iar altele 
aduse din import, deșeurile repre
zintă importante rezerve care tre
buie puse în valoare neintirziat, 
prin aportul și eforturile conver
gente ale cercetării științifice și 
producției industriale, ale tuturor a. 
întreprinderilor, centralelor și mi
nisterelor de resort Experiența 
pozitivă acumulată in acest dome
niu se cere cunoscută. îmbogățită 
și preluată deindată de noi și noi 
Întreprinderi, in toate județele. In 
acest scop, comisiile de economi
sire a materiilor prime și materia
lelor din unitățile productive, or
ganele și organizațiile de partid au 
datoria de a acționa cu fermitate 
pentru punerea în valoare a tutu
ror deșeurilor, de a le transforma 
In produse utile economiei. Pro
gramele întocmite in acest sens 
trebuie finalizate cit mai repede, 
dezvoltindu-se o puternică acțiune 
de masă — cu participarea colec
tivelor din întreprinderi și cetățe
nilor — pentru colectarea și valo
rificarea d ș‘urilor, importante re
surse materiale ale tării.

valoare.de
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IFAPTUU 
'DIVERȘI 
I-—.— I 
| Păziți-vă

de trecerile... | 
nepăzite!

Șoferul Victor Risca. de Ia ' 
Oficiul de Îmbunătățiri funcia- I 
rj? din Pitești, se apropia cu I 
autobasculanta .U-Ag-5843. do ' 
t" ictra’ d' niv.-l nepăzită pes- | 
te calea ferată din dreptul sa- I 
tulul Lunca. Neatent, șoferul nu ' 
s-a asigurat și nici n-a obser- . 
vat apropierea tronului do por- I 
saane 1121. Ciocnirea a fost 1- I 
nevitabilâ. Șoferul a fost acei- ' 
dental mortal. Iar un pasager a i 
fost grav rănit. I

Urgent, dar... | 
cînd 
se poate!

Unitatea de spălătorie și cu- . 
făț&torie chimică nr. 4 Galați. I 

— Doriți urgent ? 9
— Urgent. 1
— Sâ știți insd câ la noi ur- I 

gența are un specific: e cu... în- I
— costul ? *
— Ca la urgență, pentru că I 

71 u avem alt tarif. i
Scurt și cuprinzător. Hainele 

te curăță cu intirziere, dar bu- I 
zunarele sint curățate urgent. I 
Fiind vorba de o unitate cu I 
specific de spălătorie și Cură- « 
{atone, n-ar strica o săpuneați I 
tot specifică. Dar urgentă 1 |

Nu vă culcați I 
în mijlocul | 
drumului!

După ce s-a întrecut cu bău- | 
tura la bufetul din satul Micfa- I 
lău, Andraș Fercncz din Bic- • 
sad. județul Covasna, a pornit I 
spre casă. Dar cum distanța de I 
i.n bufet pină acasă i se părea | 
enormă și cum picioarele i se . 
împleticeau tot mai tare și i se I 
păreau tot mai grele, s-a așezat I 
in mijlocul drumului național * 
și. in curind. a adormit buștean. I 
Din cauza intunericului, șoferul I 
autoturismului l-Hr-604 l-a ob- I 
servat prea tirziu, accidentin- a 
du-1 mortal. !

„Abaterea" 
unui 
tractorist

Aflat pe cimp. in „zi de vîrf" 
lâ insâmințat, tractoristul Nico- I 
lae Damian, de la secția Cer- I 
gău a S.M.A. Blaj, a părăsit, I 
netam-nesam, locul de muncă. 
O abatere care nu s-a soldat I 
insă cu sancțiuni, ci cu... feli- I 
citări. Zărind un incendiu care | 
cuprinsese pădurea Bercuț, de . 
lingă satul Lupu. împreună cu I 
alți săteni, a alergat cit a putut I 
spre pădure. Aici, timp de 5 ore, 
tractoristul Nicolae Damian a I 
„•ras" kilometri intregi de braz- I 
ar in jurul focului, spre a-i im- I 
piedica extinderea. ..Abaterea" ■ 
lut a... abătut focul, solvind pă- I 
durea.

Erau 
pentru cal... |

La clinica medicală nr. 2 din I 
Tg. Mureș a fost internat ce- | 
tățeanul C.P. din satul Corunca, . 
ajuns in stare de comă, dator?- I 
tă... medicamentelor. Coincidea- I 
ța a făcut ca. odată cu el, să 1 
i se îmbolnăvească și calul. Me- I 
dicamentele prescrise pentru el I 
le-a pus la un loc cu cele pres- I 
crise de medicul veterinar pen- ■ 
tru cal. Rugindu-1 pe un vecin I 
să-i dea din dulap o fiolă, a- | 
cesta i-a dat una cu stricnina, 
care era destinată calului. No- I 
roc- că n-a fost o doză prea I 
mare și C.P. a putut fi salvat. I 
Intre timp, vecinul i-a insănă- t 
t șit și calul. N-a mai încurcat I 

borcanele.

Garanția... 
garantată

La întrebarea adresată in ti- I 
tlul faptului divers „Cine ga- | 
ranteaza... garanția ?" din 26 fe- . 
bruarie, în care arătam că in I 
trenurile de pe rula Timișoara- I 
7c?: nu se restituie garanția 
plătită de călători pentru sti- I 
clele cu pepsi, ci-co, fructo și I 
bere, acestea fiind „abandonate | 
și. din nou. garantate, dar nea- * 
chitate". am primit răspuns din I 
partea directorului întreprinde- | 
r.i pentru exploatarea vagoane
lor restaurant ți de dormit I 
C.F.R.—„ROMVARED", care ne I 
scrie : ,,S-au luat măsuri orga- I 
nizatorice de restituire a orică- a 
rei garanții ți ridicarea tuturor I 
ambalajelor din sticlă de la că- | 
lătoril serviți la clasă. De ase- . 
menea, cazul semnalat a fost I 
prelucrat cu toți lucrătorii din | 
vagoanele restaurant fi bar". . 
Un răspuns care garantează... I 
garanția !

Rubrică redoctotd de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID ’
și corespondenții „Scinteir I 

______________________________I

ADUNĂRILE GENERALE DE PARTID -
CADRU FRUCTUOS AL PREGĂTIRII 

IDEOLOGICE
pină la fiecare salariat. Incit fiecare, 
la locul lui de muncă, să gindoască 
și sâ acționeze ca un adevărat gos
podar.

In același mod fructuos au decurs 
dezbaterile și la abordarea ternei 
. Întărirea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste — îndatorire moral-ce- 
tățenească fundamentală" in cadrul 
organizațiilor de bază 2 și 3 dc la 
întreprinderea dc încălțăminte de 
cauciuc din Capitală. Numeroșii par
ticipant au evidențiat superiorita
tea și avantajele proprietății socia
li <te. au precizat răspunderile ce 
le revin, in dubla lor calitate de 
producători și de proprietari ni mij
loacelor de producție. subliniind 
faptul că suprema datorie n fiecă
ruia este să canalizeze toate efortu
rile in direcția dezvoltării rapide a 
acestei proprietăți ; faptul că. in 
acest timp. întreprinderea iși spo
rește capacitatea productivă, a pri
lejuit numeroase discuții vădind 
preocuparea pentru buna desfășu

Este binecunoscut faptul efl în 
actualul an dc studiu s-a adoptat o 
nouă modalitate de desfășurare a în
văț Armatului de partid, in sensul c» 
dezbaterile unora dintre temele cu
prinse in program — 4 din cele opt 
teme, citc sint prevăzute in total — 
să fie realizate in cadrul adunărilor 
generale de partid. Aplicarea acesit-i 
măsuri are avantajul că sporeșto 
autoritatea invățăminlului, dă posi
bilitatea dezbaterii problemelor ideo
logice cu întreaga masă a membri
lor de partid, favorizează un schimb 
larg de opinii și confruntări de idei, 
analize privind condițiile concrete, 
problematica specifică a organizației. 
Organizarea unora dintre aceste adu
nări de partid ca adunări deschise 
permite totodată ca la dezbateri să 
participe și nemembri de partid. 
Desigur, acestea sint avantajele po
tențiale ale actualei forme de orga
nizare a invățămintului de partid. 
Sensul investigație; noastre a fost să 
vedem in ce măsură aceste avantaje 
se valorifică in 
practica organiza
țiilor de partid, 
în ce anume con
stau temele alese 
spre a fi dezbă
tute in adunările 
de partid.

Se cuvine spus, de la bun început, 
că temele de invățămint dc partid 
abordate în cadrul „adunărilor ge
nerale cu temă" (cum mai sint cu
noscute) reflectă, in marca lor ma
joritate. problematica teoretică am
plă. prezentă in documentele recente 
alo partidului nostru, in expunerile 
secretarului general al partidului, 
aspecte actuale, de importanță ma
joră, ale construcției socialiste in 
tara noastră : îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, perfecțio
narea stilului dc muncă al organi
zațiilor partidului, grija pentru a- 
vutul obștesc, profilul etic al omului 
nou etc.

Desigur, o tematică interesantă, 
bogată in implicații teoretice este 
necesară, dar nu și suficientă din 
punct de vedere al eficacității stu
diului : esențiale, in acest sens, sint 
dezbaterea lor in colectiv, abordarea 
aspectelor concrete in spiritul do
cumentelor partidului, in așa fel in
cit finalitatea studiului să se concre
tizeze atit in lămurirea pentru m-i 
cursanții a unor probleme de prin
cipiu, cit și in stabilirea direcțiilor de 
acțiune pentru viitor. Astfel, una 
dintre dezbaterile interesante, la 
obiect — antrenind masa cursanților 
la discuții vii — a abordat sarcinile 
cuprinse in cuvintarea tovarășului 
Nicoîae Ceavșascu la consfătuirea 
cu primii secretari și secretarii cu 
problemele organizatorice din jude
țe. in organizația de bază sector 
hirtie Fia fabricii „Lelea" din Ba
cău. Temeinic pregătită, dezbaterea 
a fost precedată de o scurtă infor
mare asupra problemelor principale 
ale temei : reorients rea investițiilor 
in industrie pentru mai buna dotare 
cu utilaje a spațiilor existente, re
ducerea prețului de cost, creșterea 
productivității muncii, economisirea 
materiilor prime și materialelor, e- 
nergiei — toate acestea in strînsă 
legătură cu sarcinile ce revin orga
nizației de partid pentru a-și per
fecționa activitatea. Nu este de mi
rare, astfel, că tocmai in acest spi
rit s-au înscris și participările la 
discuții ale cursanților care, auto
critic. au analizat sarcinile ce le re
vin pe anul 1974. au făcut o serie 
de sugestii privind atit îmbunătăți
rea organizării muncii pe sectoare.

rare a lucrărilor, pregătirea din vre
me a cadrelor, calificarea profesio
nală și educarea tinerilor muncitori 
in spiritul grijii pentru avutul 
obștesc.

Investigațiile întreprinse au pus in 
evidență faptul că un neajuns cire 
mai persistă in desfășurarea invi’ță- 
inintului de partid in cadrul adunări
lor generale dc parlid rezidă in carac
terul adeseori abstract al discuțiilor. 
Semnificativă, in acest sens, este si
tuația intilnită la întreprinderea de 
comerț exterior „Metarom". La d ?z- 
baterea pe tema ..Probleme actuale 
ale îndeplinirii, in continuare, a di
rectivelor Congresului X și Confe
rinței Naționale din 1972 ale P.C.R. 
cu privire la avintul forțelor de 
producție și la perfecționarea vieții 
economico-politice a României" — la 
carp au participat membri de partid, 
ai U.T.C.. numeroși alți salariați ai 
întreprinderii — s-a vorbit ne larg 
despre realizările metalurgiei noas
tre in primii trei ani ai cincinalului, 
au fost evocați factorii dezvoltării 
industriei noastre, ritmurile rapide 
de creștere. Din păcate, foarte pali
dă a fost tocmai dezbaterea sarci
nilor concrete și specifice ale între
prinderii pe anul in curs, decurgînd 
din documentele Plenarei C.C. din 
noiembrie 1973 ; practic, nu s-a dez
bătut sub nici o latură o problemă 
atit de importantă ca aceea a sarci
nilor ce revin comuniștilor și în
tregului colectiv pentru îmbunătăți
rea activității de comerț exterior. 
Caracterul expozitiv al învățămintu- 
lui, faptul că unele asnecte au fost 
doar amintite în treacăt, ca și cum 
ar fi privit doar pe alții, au împie
dicat. in bună măsură, autoanaliza 
exigentă ce‘ se impune fiecărui co
lectiv. formularea unor concluzii 
precise, mobilizatoare pentru viitor ; 
este limoede că. in asemenea caz. 
eficienta dezbaterii s-a diminuat con
siderabil.

Nu mai puțin păgubitoare este șl 
practica ..înecării" dezbaterilor cu 
sumedenie de amănunte, de fapte 
mărunte și nesemnificative, ce im
pudică evidențierea sensurilor poli
tico-educative ale problemelor abor
date. Desigur, asemenea practici 
denotă în eeală măsură o înțelegere 
trunchiată a menirii și funcțio

ELENA PÎRVU 
întreprinderea mecanicâ de material 

rulant „Grivița roșie"

cinema Conferința pe țară a A.C.R.

nalității adunărilor generale cu 
Iernă. Revelatoare, in acest sens, 
sini dezbaterile organizate de or
ganizația de bază a „sectorului 
F 3“ de la fabrica „Letca" din Ba
cău. pe tema „Documentele Plenari i 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1973“ 
și de organizația nr. 1 de la între
prinderea de încălțăminte de cauciuc 
din Capitală. în primul caz. s-a dis
cutat despre risipa de energie, ma
terii prime și materiale din secție, 
fără a se face efortul necesar pen
tru sintetizarea sarcinilor ce revin, 
in acest an, colectivului din aceste 
documente, cit și a căilor dc acțiune 
pentru îndeplinirea exemplară a aces
tor sarcini. In al doilea caz s-a dis
cutat despre proprietatea socialistă ; 
pe lingă abordarea aspectelor con
crete privind atitudinea față do avu
tul obștesc, credem că era absolut ne
cesară explicarea principială a nece
sității. obiective in societatea noas
tră. de a manifesta o atitudine nouă, 
profund responsabilă, față de zes

trea întreprinde
rilor, de întregul 
patrimoniu ma
terial al societății 
noastre, cit și a 
semnificației a- 
cestei atitudini in 
planul larg al im

plicațiilor economico-sociale, in fizi
onomia morală a omului nou.

Int-re cauzele ce perpetuează ase
menea neajunsuri un loc important 
ocupă, fără Îndoială, trăsăturile de 
superficialitate manifestate in pregă
tirea unor propagandiști : dezbaterea 
intr-o adunare este altceva decit cea 
intr-un cerc de studii și. evident, 
trebuia asigurată propagandiștilor o 
pregătire specifică, ținind seama, in 
primul rind, de priceperea de o asi
gura îmbinarea tezelor teoretice cu 
faptele de viață, de a înrădăcina in 
conștiințe aspectele esențiale alo 
politicii partidului nostru.

în aceeași ordine de idei, se con
stată tendința unor birouri și comi
tete de partid — cărora le incumbă 
răspunderi mari și bine _ precizate 
pe linia organizării adunărilor — 
de a lăsa exc’usiv pe seama 
propagandiștilor desfășurarea adu
nării „cu ternă". Pe alocuri, li
nele birouri ale organizațiilor de 
bază — cum ar fi organizația sec
torului hirtie F 1 de la „Letca" sau 
organizațiile 2 și 3 de la I.I.I.C. din 
Capitală — au procedat la antrena
rea unui colectiv restrins, alcătuit 
din oameni pricepuți, cu experiență 
in munca politică, pregătind aduna
rea prin alcătuirea a 2—3 coreferate 
axate pe aspecte concrete, de natură 
să completeze pe cele teoretice, 
ceea ce asigură înviorarea dezbate
rilor. E o practică pozitivă, dar. din 
păcate, incă răzleață. Pornind dc la 
experiența acelorași organizații, se 
cuvine menționată, ca o experiență 
cu bune rezultate, practica susține
rii unei scurte expuneri (15 minute) 
la începutul dezbaterii, în măsură 
să prezinte ideile principale ale te
mei, asupra cărora să se oprească cu 
precădere discuțiile ulterioare.

Este indiscutabil că eficiența stu
diului ideologic a crescut in noile 
condiții organizatorice ; totuși, lip
surile care persistă, pe alocuri, im
pun acțiuni prompte de înlăturare a 
acestora, o permanentă preocupare a 
fiecărei organizații de partid pentru 
ca adunările generale cu temă să 
atingă eficiența scontată.

Mihail PÎRLOG

• Un comisar ncuzfl : PATRIA
— 9; 12; 15; 18; 21. GLORIA —
«45; 11.15; 13,30; 15.45: 18,18; 20,30. 
BUCUREȘTI - 8.30; 11: 13.15; 16;
18.50; 21. CASA FILMULUI — 15; 
17,00; 20.
4 Țarul Ivan iși schimba profe
siunea : VICTORIA — 9; 11.13; 
13,30; 16; 10.15; 20.30.
o BArbațl fără ocupație : LUMI
NA — 0; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30.
• Porțile albastre ale orașului :
CENTRAL — 9.15; .11.30: 13,45; 16; 
18.15; 20.30, VOLGA — 9; 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20.15.
o Chiul : SCALA - 9; ! ' îo.ao;
211.15, EXCELSIOR — 9; 12.30; 16;
19.30. MELODIA — 8; 12.30; K,:
19.30.
• 1’acalA : CAPITOL — 9; 11.45;
14.30; 17.15; 20. AURORA — 9;
11.30; 14; 16.45; 19,.15, BUZEȘTI — 
9; 12.30; 16: 19,30.
O Ilio I.obo : LUCEAFĂRUL — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21. FES
TIVAL — 0.30; 11; 13.30: 16; 18.3(1; 
21, FAVORIT — 0; 11,15; 13.30;
15.45; 18.15; 20,45.
• A) șaptelea cartuș : UNIREA
— 15,45; 16; 20.15. MOȘILOR — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
O Le Mans : GRIVIȚA — 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30. MODERN — 
9; 11.15; 13.30; 1G; 18.15; 20.30.
0 Cea mal frumoasă seară din 
viața mea : FLAMURA — 9; n.13; 
13.30; 16; 18,15; 20.30.
o întoarcerea lui Magellan : 
DRUMUL SARn — 16; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45;
11.15,
o Chemarea străbunilor : lira
— 15.30; IC; 20.15, DOINA — 12.45; 
15; 17.30; 19,45.
o Manhattan — n.?0: 16.30. Bcl- 
lisslma — 18.45. Samuraiul — 
20,45 : CINEMATECA (sala Union). 
r Proprietarii : MUNCA — 10; 13; 
20.
o Moara cu noroc : VIITORUL — 
15.30; 18: 20.15.
o Cîntccul Norvegiei : BUCEGI
— 16; 19,15.
• Nu trișa, dragă : CRINGAȘI
— 16; IC,15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
DACIA — 9; 11.15; 13,30; 1G; IC,15;
20.30.
e Prințul Bob : POPULAR — 
15,30; 18; 20.15.
o Fantastica aventură a lui 
„Neptun“ : GIUEEȘTT — 15,30: 18;
20.15, FLACARA — 9; 11,15: 13.30; 
15. >5: 18; 20,15.
© Călărețul fără cap : ARTA — 
15,30; 18; 20.15.
O Marele vals : FERENTARI — 
16; 19,15.
g Dincolo dc nisipuri : VITAN — 
15.30; 18: 20,15.
© Tora 1 Tora ! Tora !: COTRO- 
CENI — 16: 19.
r Misterioasa prăbușire : COS
MOS — 15.30; 18: 20,15. PROGRE
SUL — 15.30; 13: 20.15.
• Insula misterioasă : FLOREAS- 
CA — 15.30; 13: 20.15.
n O floare si doi grădinari : PA
CE V - Îl: 15,30; 19.
o Fluturii sint liberi : RAHOVA
— 15.30: 13: 20.15.
A Ceața : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20.15.

Vineri s-a deschis la Brașov Con
ferința pe tară a Automobil Clubului 
Român, (A.C.R.). Delegații la a- 
ceastâ manifestare, roprezentind pe 
c i 10!) 000 dc membri ai A.C.R.. au 
a .'. uitat < o profundă emoție Mena
jul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușâseu. secretar general al parti
dului. pn ședințele Republicii Socia
liste România. Automobil Clubului 
Român, cu prilejul conferinței pe țară 
si împlinirii a 70 de ani de la creurea 
primei asociații a automoblliștilor 
din România. Mesajul a fost subli
niat cu vii și îndelungi aplauze de 
cei prczcnli.

Exprimind sentimentele do nespu
să bucurie ale membrilor asociației 
pentru’gindurilc adresate lor de to
varășul Nicolae Ccaușescu, mindria 
d ■ a fi contemporani evenimentului 
istoric al alegerii sale in înalta func
ție de președinte al Republicii So
cialist,' România, ministrul turismu
lui. Ion Cosrna. președintele A.C.R., 
a spus : Este firească satisfacția 
noastră de a șli că avem in frun
tea tării un om care a străbătut și 
a cunoscut aproape toate orașele pa
triei. care muncește neobosit in 
fruntea partidului, a întregului po
por pentru necontenita înflorire a 
patriei noastre socialiste, pentru a- 
firmarea liberă și demnă a Româ
niei in rindul tuturor statelor lumii.

Avintul deosebit dc puternic pe 
caro l-a cunoscut întreaga economie 
a țării, creșterea continuă a nivelu
lui material și spiritual al poporu
lui. sprijinul acordat dc partid și de 
stat au permis activității automobi-

teatre
o Filarmonica cîe stat „George 
Enescu- (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Stanis
law Wilockl (Polonia) Solist : 
Fausto Zadra (Italia) — 20.
o Opera română ; Doamna Chiaj- 
na — 19.
o Teatrul de operetă ; Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
o Teatrul Național (sala mare): 
Un fluture pe lampă — 19,30, (sa
la Comedia) : Prizonierul din Man
hattan — 20. •
o Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimla — 20. (sala 
Studio) : Noile suferințe ale ti- 
nărului „W“ — 20.
© Teatrul Mic : Vreți să jucați 
cu noi ? — 15,30, Subiectul era 
trandafirii — 19.30.
q Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
19.30, (sala Studio) : Gaițele — 20. 
o Teatrul Glulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
G Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 10.

ADINA POPA
întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie"

Al doilea bacalaureat:

HstLce din țara noastră să capete un 
caracter do masă.

în numele organelor locale de 
partid si dc stat, conferința a fost 
salutată de tovarășul Ștefan Amo
niu, secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R.

Raportul de activitate al A.C.R. a 
fost prezentat de ing. Vasile Iordâ- 
chescu, prlm-vlcepreșcdlnte al aso
ciației, care a relevai că. din 1967 
sl pină in prezent, potențialul eco
nomic și financiar al asociației a 
crescut considerabil, s-au lărgit și 
s-au îmbunătății serviciile acordate 
membrilor A.C.R. și turiștilor străini. 
Totodată, s-a extins colaborarea cu 
diverse organe și organizații din 
țara noastră, in vederea creșterii 
continue a securității rutiere, precum 
șl cu organisme internaționale de 
specialitate. '

în raport au fost abordate, de 
asemenea, o seric de probleme care 
au făcut obiectul preocupărilor 
A.C.R.. cum sint : diversificarea și 
perfecționarea diferitelor servicii, 
sporirea gradului de securitate a 
circulației pe drumurile publice, 
dezvoltarea turismului și sportului 
auto, educarea tuturor cetățenilor 
In spirirtul respectării normelor de 
circulație, combaterea poluării me
diului ambiant și altel^

în continuare au fost prezentate 
raportul comisiei de cenzori și pro
punerile de modificare a Statutu
lui A.C.R.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

t V
PROGRAMUL I

j.ixanaroiu, Mircea i-ioriam 
Gheorghe Palcu. Moment co
regrafic prezentat de Alcxa 
MezLncescu și Paraschiv Pie
lea nu.

19,20 1001 de seri. Bugs Bunny și 
prietenii săi.

19,30 Telejurnal.

9.00 0 viață pentru 0 Idee : Lu-
20,00 Clntecul săptămlnli : „Prie

teni". Muzica : Laurențiu
i dovlc Mrazec. Profeta. Versuri : C. Rădu-

9.30 Film serial. Eneida. lescu. Interpretează : Dorin
10,30 Tineri soliști din județul Anastaslu.

Olt : stela Stîrlea, Cecilia 20.06 Teleenclclopedia.
Dobre. Iile Bartoș, Gheor- 20,45 PubllcLtate.

, ghlță Costea. 20,50 Film serial : Colombo.
| 10.43 Telecinemaleea (reluare). „Gloanțe șt Hori". Cu Peter

16,30 Fotbal : Sport Club Bacău — Falk. Ray Milland, Bob
A.S.A. Tg. Mureș (divizia A). Dishy, Sandra smith. Regia:
Transmisiune directa de la Boris Segal.
Bacău. 22,00 Trurli. Seară cu glumele șl

13.15 Familia. melodiile Iui Vasile Vasila-
18,-15 Studioul de poezie : ..Din che. Iși dau concursul : Ste-

suflet poți cinta de țară". la Popescu. Rodica Tapalagă,
Spectacol literar muzical- Tamara Bucluceanu. Mela-
coregrafic. Versuri de : Di- nia Clrje. Octavian Cotescu,
nutrie Bolintineanu, Vasile Ștefan Bănica, Dumitru Fur-
Alecsandri. Lucian Blapa, dul. Dumitru Rucâreanu,
M. R. Paraschivescu. Tudor Cornel Constantiniu. Ileana
Arghezi. Ion Brad. Emil Popovicl, Mihai Mălaimare,
Glurgiuca. Letay Lajos, Constantin Diplan. Mariana
George Tărnea. Recită ac- Ștefănescu. Cornelia Chin-
torii : Mircea Albulescu. Tra- driș. Elena Panait. Petrlșor
ian stăne<cu. Lucia Mureșan, Luca șl compozitorul Vasi-
Dan Nuțu. Magda Popovicl, le Vasilache-Jumor. O emi-
/ :măe Iacobescu. Virgll Ogă- siune de Alexandru Bocăneț
șanu, Adela Mârculescu. Cos- șl Ovldiu Dumitru.
tel Constantin. Cintă : Rodica 22,50 Telejurnal • Sport. [

a apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 7/1974
Revista se deschide cu editorialul 

..Eveniment istoric cu adinei rezo
nanțe in conștiința poporului". In 
continuare sint publicate articolele 
„Echilibru dinamic", de TEODOR 
BRATEȘ, „Dezvoltarea economică 
socialistă — bază materială a re
zolvării problemei naționale", de 
LUDOVIC FAZEKAȘ, „Semnifica
ții ale modernizării industriei", de 
ION GIUBELAN și „Priorități in 
cercetarea medicală românească", 
d ' AUREL MOGA.

în cadrul rubricii „ȘT-IINȚA-lN- 
VAȚAMÎNT", ION REBEDEU și 
CALINA MARE publică articolele 
„Catedra, tribună ideologică in via
ta universitară" și. respectiv, „Prin
cipii in orientarea și dezvoltarea 
cercetării științifice". La rubrica 
„CREAȚIA LITERAR-ARTISTICA" 
sint inserate articolele „Critica sub 
semnul criticii", dc FLORIN MI- 
HAlLESCU și „Repertoriul teatral

In ambianta ideologică actuală", de 
VALENTIN SILVESTRU.

Articolul „In front larg pentru 
apărarea intereselor vitale", de SO
RIN STRUJAN. formează conținu
tul rubricii „DIN MIȘCAREA CO
MUNISTA ȘI MUNCITOREASCA 
INTERNAȚIONALA". La rubrica 
„VIAȚA INTERNAȚIONALA", 
VICTOR k DUCULESCU semnează 
articolul Soluționarea pe cale paș
nică a diferendelor internaționale — 
cerință majoră a epocii contempo
rane".

în cadrul rubricii __________ _
IDEI" sint publicate studiile : „As
pecte ale problemei înstrăinării in 
gindirea occidentală", de LAUREN- 
ȚIU ȘERBAN și „Dimensiunile so
cietății post-industriale", de VA
SILE PILAT. în continuare revista 
conține rubricile ..CĂRȚI și SEMNI
FICAȚII", „REVISTA REVISTE
LOR" și „CUVÎNTUL CITITORI
LOR".

„CURENTE ȘI

MIHAI PÂTĂRȚAGEANU 
Întreprinderea mecanică de material 

rulant „Grivița roșie"

Examenul muncii productive
Ce înseamnă să-ți trăiești cu adevărat tinerețea ? Să optezi pen

tru o activitate utilă ? Să fii cu brațele și cu gindul acolo unde esle 
nevoie de tine ? Să nu fii o povară pentru nimeni, ci, dimpotrivă, un 
sprijin, o nădejde ?... Sau toate acestea la un loc ? Răspunsul ni l-au 
dat. in limbajul expresiv al faptelor de viață, cițiva tineri absolvenți 
de liceu din promoția lui ’73 pe care i-am găsit in uzine, in locurile 
fierbinți ale muncii. Ce i-a atras aici ? Ce cred ei despre meseria îm
brățișată, despre locurile lor de muncă, despre colegii lor, despre ei 
înșiși ? Dăm cuvintul cîtorva dintre ei.

Adina Popa, 19 ani. sudoriță în 
sc-Ltij a Il-a (prelucrări mecanice) a 
întreprinderii de utilaj chimic „Gri
vița roșie" :

— Drumul meu spre profesiunea 
de sudor este cit se poate de sim
plu. După ce mi-am luat bacalaurea
tul am venit direct aici. îmi doream 
incă din anii de școală sâ lucrez in
tr-un colectiv mare de oameni. Am 
fost primită cu căldură. Apoi am 
fost ajutată să învăț sudura in me
diu protector de argon, o operațiune 
mai deosebită. Drctentioasă. care cere

multă îndeminare. atenție sporită, 
mină fină, adică niște calități mai 
feminine. In curind imi dau exame
nul de calificare. Tovarășul inginer 
Vasile Lauric, șeful atelierului, imi 
spune să nu am emoții, fiindcă am 
învățat să sudez incă din primele 
patru luni. Acum imi dă lucrări pe 
care să le fac numai eu cu mina 
mea. Singură. Dar știu că mai sint 
atitea de învățat !...

Mihai Pătărlăgeanu, 19 ani. ajus- 
tor in secția de ajustaj a întreprin
derii mecanice de material rulant

„Grivița roșie". (Face parte dintr-o 
echipă care lucrează in acord și iși 
depășește norma de lucru, lunar, in 
medie cu 30 la sută).

— Ce m-a determinat să vin in 
uzină după ce am terminat liceul ? 
Ca să fiu sincer, nu m-am gindit 
prea mult. Doar nu făcusem liceul 
ca să stau degeaba sau ca să visez 
la cine știe ce post. Așa gindesc eu, 
așa gindește și colegul, și prietenul 
meu, Dan Custurov, care a venit cu 
mine aici și este tratamontist în 
atelierul de forjă. Mi se pare nor
mal ! Mama mea. tehniciană, lu
crează de ani de zile in această uzi
nă. Apoi, bunicu-meu a lucrat toată 
viata aici. De-aici a Ieșit la pensie 
acum cîtiva ani. Eu nu fac decit să 
le urmez exemplul...

Elena Pirvu, 19 ani. lucrează in 
atelierul de tapițerie, secția montaj 
a întreprinderii mecanice de mate
rial rulant „Grivița roșie" :

— în liceu mi-a plăcut foarte 
mult istoria. Am fost și la olimpia
de. La examenul de admitere in fa

cultate. firește, m-am’ prezentat tot 
la istorie. N-am reușit... îmi venea 
greu, am stat un timp pe ginduri... 
Nu știam ce să fac. de ce să mă 
apuc. Ca să vă spun drept, nu e 
prea ușor ca. venind direct din 
școală, să te obișnuiești cu progra
mul foarte riguros pe care-1 presu
pune munca din uzină. Noroc că am 
găsit aici niște colege cu școala pro
fesională care sint foarte apropiate, 
foarte săritoare. Ne înțelegem foar
te bine. Contează și cit ești de hotă
rî t să faci ceva. Fiindcă dacă o să 
spui : asia trebuie s-o fac, apoi o 
faci, nu mai dai înapoi.

O deviză din care Elena Pirvu. ca 
si ceilalți tineri pe care i-am cunos
cut. și-a făcut un principiu de viață. 
A încheiat examenul de bacalaureat 
cu medie mare : 9.50. Media cea mai 
mare o obține însă aici, la locul ei 
de muncă, zi de zi.

Ion POPA
foto : E. Dichiseanu

J

FIȘIER SOCIAL

Poveste simplă
A dat examen de 

admitere la facultatea 
de filologie, dar nu s-a 
găsit pe lista celor ad
miși. Și-atunci nu mai 
știa încotro să se în
drepte. Un an a lucrat 
ca suplinitoare in in- 
vățămint. Și nu i-a 
plăcut. Era o situa
ție provizorie. Intre 
timp, o emisiune la 
TV — despre cîteva 
absolvente de liceu 
care se calificaseră in
tr-o meserie rezervată 
pină atunci, in exclu
sivitate, băieților — 
i-a dat de gindit. De 
fapt, mai intii, i-a 
stirnit curiozitatea. A 
văzut apoi un anunț 
din care a înțeles că 
ar putea să se înscrie 
la cursurile postli- 
ceale pentru a se ca
lifica in așchierea me
talelor. Chiar la noua 
uzină ce se construia 
în orașul lor. Uzina de 
mașini-unelte Bacău.

A avut acolo plăcu
ta surpriză să se în
tâlnească cu mai mulți 
dintre foștii ei colegi 
și chiar cu cîteva co
lege. în timpul acestor 
cursuri n-au lipsit 
momentele de ezitare... 
La primul contact cu 
obiectele de studiu (i 
se păreau aride), la 
primul contact cu ma
șinile pe care urma să 
le cunoască și care 
trebuiau să devină u- 
ncltele ei de muncă 
(erau complicate și 
grele, ii inspirau tea
mă), la primul contact 
cu hala industrială a 
noii uzine, la primul 
contact cu salopeta de 
lucru...

Am cunoscut-o in 
atelierul de sculărie al 
uzinei din Bacău ; 
mi-a recomandat-o 
maistrul :

— Vedeți fata aceea 
de colo ? Lucrează e- 
fectiv la mașină doar 
de la intii februarie, 
dar a și devenit una 
dintre cele mai iscu
site. O cheamă Cris

tina Brici și a termi
nat cursurile postli- 
ceale. S-a adaptat sur
prinzător de repede la 
specificul muncii noas
tre.

Pină în urmă cu 
cîteva luni, numele ei 
de familie era altul. 
S-a măritat aici. Chiar 
cu muncitorul tînăr 
care a invățat-o mese
rie. Iși termină și el 
liceul, la seral.

— Mi-a fost mal 
greu cind am început 
să lucrez ca muncitoa
re calificată pentru că 
nu eram obișnuită să 
stau opt ore pe zi in 
picioare. Dar și asta-i 
o problemă de obiș
nuință — declară ea. ' 
Acum totul e in or
dine. Viața mea a că
pătat un sens foarte 
exact. Mă intilnesc și 
acum pe stradă cu 
foste colege de liceu 
care incă mai caută, 
mai caută... Cind le 
spun că sint frezor, că 
m-am măritat cu un 
muncitor și că sint fe
ricită, mă privesc in
tr-un fel ciudat. Ele 
încă nu înțeleg. Așa 
nu înțelegeam nici eu, 
la început, rostul de a 
te simți utilă, de a 
avea o meserie prac
tică.

Este în fond o po
veste simplă, povestea 
unei fete care și-a 
descoperit universul 
propriei fericiri acolo 
unde nu-1 bănuise nici
odată. Este o foarte 
simplă poveste despre 
virtuțile unei munci 
adevărate, despre sa
tisfacțiile pe care i le 
oferă oricărui tinăr 
conștiința unei profe
sii prețuite.

— încercați și voi! — 
le spune Cristina Brici 
fostelor ei colege de 
liceu care incă nu se' 
hotărăsc, risipindu-și 
timpul afirmării.

Nu e păcat de aceas
tă risipă a tinereții ?

Mihai CARANFIL-
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Mesaje de felicitare adresate Cronica zilei

președintejuj Republicii Socialiste România, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU

Excelentei Sule
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 

Socialiste România, am plăcerea să exprim, in numele poporului Repu
blicii Arabe Eeipt și in numele meu personal, cele mai cordiale felicitări 
f. sâ vâ urez succes in realizarea aspirațiilor țării dumneavoastră.

Doresc sa reafirm șt cu acest prilej că legăturile de afecțiune și de 
prietenie statornicite intre cele două țâri ale noastre se vor dezvolta 
ș mai mult, in interesul popoarelor noastre și spre binele lor comun.

împreună cu sincerele mele omagii pentru Excelența Voastră, va 
transmit cele mai bune urări de deplină sănătate și de fericire perso
nală, precum și pentru măreția, progresul și înflorirea poporului român.

MOHAMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe

Egipt

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 

Socialisle România, îmi este plăcut să vâ adresez sincerele mele felicitări 
și să vă prezint cele mai bune urări de sănătate și succes in îndeplinirea 
misiunii dumneavoastră.

Doresc, de asemenea, să folosesc acest prilej pentru a vă exprima 
speranța câ, în cursul anilor următori, relațiile dintre cele două popoare 
ale noastre vor continua să se întărească în toate domeniile.

JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

Tovarășul Manea Mănescu, pre- 
ședintek* Consiliului de .Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit. cu prilejul alegerii salo In 
această funcție, telegrame de felici
tare din partea primului ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, pri
mului ministru al Republicii Fran
cezo. Pierre Messmer, primului mi
nistru al Republicii Islamice Pakis
tan, Zulfikar Aii Bhutto, primului 
ministru al Republicii Turcia, Billent 
Ecevit, vicepreședintelui Consiliului 
de Miniș'ri al R. P. Polone, pre
ședintele Comisiei de planificare de 
pe lingă Consiliul de Miniștri, 
Mieczyslaw Jagielski, președintelui 
Consiliului National al Patronatului 
Francez, Georges Villiers, președin
telui Comitetului Economic Belgian 
pentru România, din cadrul Asocia
ției belgiene de dezvoltare a relații
lor economice, Constant Helssen.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România • i
în numele poporului Pakistanului și în numele meu personal > 

mulțumesc Excelenței Voastre pentru căldurosul mesaj de felicitări pe t 
care mi l-ați transmis cu prilejul Zilei Pakistanului. împărtășesc pe • 
deplin sentimentele dumneavoastră amabile. Fie ca relațiile prietenești 
și colaborarea reciprocă dintre Pakistan și România să se dezvolte îi> . 
continuare, în anii care vor urma. . t ,

Primiți bunele mele urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței 1 
Voastre, pentru progresul și prosperitatea poporului prieten al_ . , 
României.

FAZAL ELAHI CHAUDRY
Președintele Republicii Islamice 

Pakistan

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte, scump și mare prieten,
Cu ocazia investirii dumneavoastră de către Marea Adunare Națio

nală. la 28 martie 1974, ca președinte al Republicii Socialiste România, 
îndeplinesc cu .• deosebită bucurie plăcuta îndatorire de a adresa Exce
lenței Voastre. în numele poporului centratrican, al partidului său na- 
ț 'nai unic — Mesan. în numele guvernului și al meu personal, cele mai 
călduroase felicitări și cele mai sincere urări de fericire și succes in noile 
dumneavoastră funcții, de înaltă responsabilitate.

în această strălucită victorie, noi vedem o mărturie a încrederii pe 
care v-a acordat-o întotdeauna poporul român.

Mă bucur de această fericită împrejurare, care ne va permite să 
menținem și să dezvoltăm tot mai mult excelentele relații pe care le 
întreținem atît pe plan personal, cît și oficial.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,

General de armată 
JEAN-BEDEL BOKASSA 

Președinte pe viața al Republicii 
Africa Centrală

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență.
în numele partidului, guvernului și întregului popor al Zambiei, 

doresc să folosesc acest prilej pentru a felicita în modul cel mai sincer 
pe Excelența Voastră pentru alegerea în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Consider că alegerea Excelenței Voastre reprezintă o dovadă a 
încrederii pe care poporul României v-a acordat-o dumneavoastră, 
conducător înțelept și devotat.

Sînt convins că relațiile cordiale și prietenești dintre cele două țări, 
la care Excelența Voastră a adus o contribuție deosebită, vor continua 
să se dezvolte și în viitor.

Vă doresc ani mulți și multă sănătate.
Al dumneavoastră sincer,

K. D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Exprim Excelenței Voastre, cu cea mai înaltă considerațiune, salu

tările și felicitările mele cordiale, împreună cu urările de succes în noile 
funcții de mare responsabilitate ce v-au fost încredințate.

Reînnoiesc urările mele de prosperitate pentru țara dumneavoastră, 
pentru bunăstarea și fericirea dumneavoastră personală.

General GUILLERMO RODRIGUEZ LARA
Președintele Republicii Ecuador

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România ,
Acceptați, Excelență, felicitările noastre cele mai călduroase și 

cordiale, cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte.
Ne exprimăm speranța că în viitor bunele relații existente între 

țările noastre se vor întări și mai mult.

TUANKU ABDUL HALIM MU’AZZAM SHAH IBNI 
AL-MARHUM SULTAN BADLISHAH 

regele Federației Malayeziei

DIN PARTEA ORGANIZAȚIEI DE ELIBERARE A PALESTINEI
Reprezentantul permanent al Organizației de Eliberare a Palestinei în 

Republica Socialistă România. Imad Abdin, a transmis. următorul mesaj: 
în numele Organizației de Eliberare a Palestinei, al fratelui Yasser Ara

fat. președintele Comitetului Executiv al Organizației, al poporului arab 
palestinean si in numele meu personal, permiteti-mi să adresez Excelentei 
Voastre cele mai sincere felicitări cu ocazia alegerii in funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România.

Folosim acest prilej pentru a exprima aprecierea deosebită a poporului 
palestinean fată de personalitatea dumneavoastră, fată de activitatea dum
neavoastră perseverentă pentru ridicarea politică, economică si socială a 
Republicii Socialiste România, pentru construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Prețuim foarte mult activitatea dv. neobosită pentru afir
marea principiilor dreptului international, a cauzei drepte a popoarelor care 
luptă împotriva colonialismului și a subdezvoltării, pentru eliberare națională, 
pentru triumful unei păci drepte in lume.

Poporul palestinean. care luptă pentru dobindirea drepturilor sale legi
time. nu va uita niciodată sprijinul dumneavoastră pentru cauza sa dreaptă. 
Poporul palestinean acordă o .înaltă prețuire poziției dv. de sprijinire a cauzei 
popoarelor arabe, poziție- pe care ați exprimat-o cu diferita-Prilejuri și a 
condus, pe merit, la acordarea titlului de prieten al arabilor.

Noi toti sintem convinși. Excelentă, că prietenia istorică dintre po
poarele arab și român se va dezvolta și întări in viitor, datorită sprijinului 
și indicațiilor dumneavoastră.

Această prietenie are perspective largi de dezvoltare in toate domeniile, 
în folosul celor doua popoare, puțind deveni un exemplu de colaborare sin
ceră intre statele care se călăuzesc după principiile independenței, progresu
lui și libertății, pentru crearea unei lumi mai bune, care să trăiască în pace 
și fericire. Excelenta Voastră sinteți printre cei mai buni și remarcabili 
luptători pentru asemenea lume, pe care noi toti vrem s-o construim.

încă o dată, folosesc acest prilej pentru a vă adresa. Excelență, cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate, fericire și succes, iar poporului român 
prieten prosperitate și progres, sub conducerea dumneavoastră.

Tovarășul Miron Constantincscu, 
președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România, 
a primit, cu prilejul alegerii sale în 
această funcție, felicitări din partea 
președintelui Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, Hwang 
Jang Yop.

★
Tn cursul vizitei pe care o între

prinde in țara noastră, delegația par
tidului Uniunea pentru Progres Na
tional — UPRONA — din Repu
blica Burundi a avut intilniri la Con
siliul Central al U.G.S.R., la C.C. al 
U T.C.. la Consiliul legislativ și la 
U.N.C.A.P, Totodată, delegația a avut 
o întilnire la Comitetul județean 
Vilcea al P.C.R. și la Consiliul popu
lar municipal Pitești.

In municipiul București. în jude
țele Vilcea, Argeș și Constanța, de
legația a vizitat obiective industriale, 
agrare și social-culturalc.

★
Vineri dimineața. George Ma- 

covescu. ministrul afacerilor ex
terne. a primit in audientă pe 
Pierre-Henri Aubaret. noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Confederației Elvețiene in Repu
blica Socialistă România, in legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

★
Asociația de drept internațional și 

relații internaționale (A.D.I.R.I.). in 
colaborare cu Centrul de informare 
al O.N.U. la București au organizat, 
vineri după-amiază. o manifestare 
dedicată Zilei mondiale a sănătății — 
7 aorilie.

Cu acest prilej a fost evidențiată 
participarea României la acțiunile 
Organizației Mondiale a Sănătății și 
la manifestări științifice interna
ționale in domeniul medicinii, pre
cum și amploarea măsurilor initiate 
de O.M.S. pentru îmbunătățirea 
continuă a stării de sănătate a ome
nirii și contribuția largă pe care 
țara noastră o aduce la realizarea 
obiectivelor înscrise în programele 
acestei organizații.

(Agerpreș)

Plecarea reprezentanților președintelui 
Republicii Socialiste România la ceremooia
da dolio io memoria

Georges
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va fi reprezentat la ce
remonia de doliu in memoria pre
ședintelui Franței, Georges Pompi
dou, de tovarășii : Manca Mănescu, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris.

Vineri la amiază, la plecarea de 
pe aeroportul Otopeni, au fost pro-

președintelui franței, 
Pompidou

zenți tovarășii : Janbs Fazekas. Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădules- 
cu, Miron Constantincscu, Ion Pâțan, 
Gheorghe Oprea, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Ion Șt. Ion, se
cretarul general al Consiliului de 
Miniștri.

Era de față Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

(Agerpreș)

Primire la Consiliul de Miniștri
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit vineri di
mineață pe Alfred Rinnooy Kan, 
director executiv la Banca Interna
țională pentru Reconstrucție și Dez
voltare — B.I.R.D., care face o vizită 
în țara noastră.

în cadrul întrevederii, desfășurată

intr-o atmosferă cordială, au fost 
discutate aspecte ale relațiilor Româ
niei cu B.I.R.D. și perspectivele de 
dezvoltare ale acestora.

La primire au participat Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor și 
Mihai Diamandoool, președintele 
Băncii de Investiții.

(Agerpreș)

in curind, sesiunea extraordinară a O.N.U.
in problemele materiilor prime și ale dezvoltării

♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎN CAPITALĂ A FOST INAUGURAT

Complexul sportiv „Cireșarii"
Kerb după clopoțelul care a anun

țai vacanța de primăvară, pionieri
lor și școlarilor din sectorul 8 din 
Capitală le-a fost rezervată o sur
priză deosebită : inaugurarea com
plexului sportiv „Cireșarii" construit 
in parcul Copilului. La festivitatea 
care a avut loc cu acest prilej au 
luat parte tovarășii Gheorghe Cioara, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid București, primarul 
general al Capitalei. Virgil Radu- 
lian. președintele Consiliului Națio
nal a.1 Organizației Pionierilor, Emil 
Ghibu. secretar al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport. 
Nicolae Iosif, prim-secretar al secto
rului 8, activiști ai comitetului mu
nicipal de partid. Proiectat și con
struit in timp record. în urma unor 
ample acțiuni de muncă patriotică, 
coordonate de către Comitetul de 
partid al sectorului 8. noul complex, 
ademenea ..Voinicelului". dat in folo
sință anul trecut in cartierul Balta 
Albă, face parte din seria de baze 
sportive pentru tineretul școlar, care 
■urmează să fie ^menajate in scurt 
timp in toate sectoarele Capitalei, 
înzestrat cu aparatură și mijloace 
complexe care permit practicarea 
de către pionieri și școlari a tuturor

disciplinelor sportive, complexul 
dispune de un teren pentru fotbal, 
terenuri de volei, handbal, tenis de 
cimp. piste de atletism, un ring de 
box. o popicărie acoperită, mese de 
ciment pentru tenis și șah, un grup 
social. în incinta sa a fost amena
jat. de asemenea, un sector rezervat 
preșcolarilor, care, pe lingă dotările 
specifice jocurilor celor mici, a fost 
înzestrat cu un bazin de inițiere in 
practicarea înotului. De asemenea, 
tot aici, in două vagoane scoase din 
uz și reparate, funcționează o bi
bliotecă cu sală de lectură și un club 
pentru șah% La construcția întregii 
baze sportive, tinerii din sector, 
colectivele unor mari întreprinderi 
bucureștene — printre care intre- 
prinderea de utilaj chimic ..Grivița 
roșie". „Laromet". „Teleconstruc- 
ția". I.M.M.R. „Grivița roșie", uni
tățile din cadrul Regionalei C.F.R. 
București, „Tehnometal", „Marmora" 
I.D.E.B. ș.a. — au efectuat peste 
600 000 ore de muncă patriotică. 
O investiție de inițiativă și de spi
rit gospodăresc, grație căreia „Cire
șarii" din sectorul 8 au acum con
diții minunate de practicare a spor
turilor preferate și de agrement.

Sportivi români participanți 
la întrecerile din capitala Ungariei
• Cu prilejul manifestărilor spor

tive internaționale prilejuite de ani
versarea a 23 de ani de la elibera
rea Ungariei de sub jugul fascist, 
la Budapesta s-a desfășurat un con
curs jubiliar de lupte libere șl lupte 
greco-romane. care a reuniî concu- 
renți din U.R.S.S., România. Iugosla
via. Bulgaria, R.P. Mongolă, Turcia 
ș: UiTgaria.

Un succes deosebit au obținut 
sportivii români, care au cucerit 4 
medalii de aur. în turneul de lupte 
greco-romane, cele trei victorii ale 
luptătorilor români au fost realiza
te de Constantin Alexandru (la ca
tegoria 48 kg). Nicu Gingă tcateg. 
52 kg) ȘJ Ion Dulicâ (categ. 57 kg). 
La celelalte categorii, oe primul loc 
s-au clasat : Lakatos (Ungaria). Ne
meth (Ungaria). Sopov (Bulgaria), 
Liberman (U.R.S.S.). Jelis (U.R.S.S.), 
Uiți (Iugoslavia). Zelenko (U.R.S.S.).

în competiția de lupte libere. La- 
dislau Simon a ocupat locul intii 
la categoria peste 100 kg. Ion Arapu 
a-a situat pe locul doi la categoria

52 kg, iar Stelian Morcov, pe locul 
trei la categoria 90 kg.

• La Budapesta au început între
cerile unui turneu internațional 
masculin de handbal, la care parti
cipă și echipa Steaua București. în 
primele două meciuri susținute, 
handbaliștii români au întrecut cu 
25—21 (12—10) formația Dukla Pra- 
ga și au ciștigat cu scorul de 22—20 
(4—11) partida susținută in compa
nia echipei Ț.S.K.A. Moscova.

Neînvinsă este și echipa Honved 
Budapesta, care a dispus cu 24—22 
(15—13) de Dukla Praga și a surcla
sat cu 33—15 (18—8) formația vest- 
germană Wuppertal. Alte rezultate : 
Ț.S.K.A. Moscova — Ferencvaros 
23—19 (10—7) ; Ferencvaros — Wup
pertal 29—11 (11—1).

• Sportivi și sportive din 9 țări 
au participat la concursul interna
țional de scrimă organizat de clu
bul Bshe din Budapesta.

Participind la două probe. scri- 
merul român Ștefan Hauklaer s-a 
clasat pe locul intîl In competiția 
de spadă și pe locul doi la floretă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

7, 8 și 9 aprilie. în {ară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros. Se vor semnala ploi slabe, izo
late, in sudul și estul țării. Pe 
alocuri, in zona de munte, va ninge. 
Vint moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 4 și 
plus 6 grade, iar maximele vor os
cila intre 10 și 20 de grade. în 
București : Vremea va fi schimbă
toare. cu cerul temporar noros. fa
vorabil ploii slabe. Vint potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

Progresul tuturor popoarelor 
impune schimburi

economice echitabile
însemnătatea deosebita a problematicii incluse pe agenda apropiatei 

sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., perspectivele unor 
dezbateri constructive în scopul identificării celor mai adecvate căi și 
mijloace pentru democratizarea vieții economice și comerciale inter
naționale, restabilirea și respectarea dreptului imprescriptibil al po
poarelor asupra bogățiilor lor naturale, facilitarea eforturilor spre lichi
darea decalajelor economice dintre țările in curs de dezvoltare și statele 
industrializate — iată tot atitea motive pentru care această reuniune, 
ce iși va începe lucrările marți după amiază, este așteptată cu legitim 
interes. în legătură cu acest important eveniment al actualității inter
naționale, corespondentul „Scinleii" la sediul Națiunilor Unite s-a 
adresat unor personalități ale O.N.U., care au acceptat cu amabilitate 
să transmită pentru ziarul nostru declarațiile de mai Jos :

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 5 APRILIE 1974 :
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1.012.568 lei.

Extragerea I : 27 49 66 73 41 20 
6 19 63.

Extragerea a II-a : 82 5 2 32 4 83 
12 62 65.

Plata ciștigurilor de la această tra
gere se va face după cum urmează : 
in municipiul București de la 15 
aprilie pină la 5 iunie 1974 ; in țară, 
de la 17 aprilie pină la 5 iunie 1974 
inclusiv.

(Urmare din pag. I)
umană nu poate, in cele 
din urmă, să râmină ne
rambursată. Pretutindeni 
există oameni ca Dânilă : 
pedagogi exigenți șl perse- 
verenți. Iar el e sigur că ei 
ii vor șterge eșecul, că vor 
acționa astrel incit, în cele 
din urmă, să declanșeze in 
acel tinâr resorturile con
științei de muncitor.

Evident, nimeni nu-i re
proșează și nu are nimic 
ce sâ-i reproșeze lui An
ton Dânilă. Iată insă că el 
însuși își este judecător 
sever — frămintare in care 
se oglindește frumusețea 
morală a omului societății 
noastre. Impresionant, in 
acest caz, este atit refuzul 
de a admite compromisul, 
cit și capacitatea de a nu 
dezarma niciodată in stră
dania de a da societății 
oameni adevărați, întregi.

Ne întrerupe dialogul 
ucenicul Iordache Vasi- 
lache.

— Nu merge ceva la 
mașină ?

— E vorba de-o proble
mă personală...

Anton Dânilă pune re
pede ..diagnosticul" : „Că
minul ?“. ..Meștere, m-am 
răzgindit. Râmin mai de
parte la gazdă". „Iordache, 
tată, dar parcă am mai 
discutat noi treaba asta. 
Te-am sfătuit atunci să 
faci și o cerere. Am inter
venit. Locuri în căminul 
uzinei sint. Confort. Ieftin. 
Incomparabil cu orice gaz
dă...". „Meștere, eu aș vrea 
să mă simt mai liber, să 
fac și naveta dacă se poa
te...". „Bine zis : dacă se 
poate. Sutele la gazdă le 
plăteș'e ta‘a. nu ? Nave
ta. tot el se pare ? Mai 
gindește-te la d-că se 
poate âsta, și discutăm 
după terminarea lucru
lui...-.

înapoierea de la Moscova a delegației române 
care a participat la Ședința Comitetului C. A. E. R.

pentru coaborare în
Vineri seara s-a înapoiat de la 

Moscova delegația Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
care a participat la ședința Comi
tetului C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planificare.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost salutată de tovarășii 
Janos Fazekas. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului interior, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. de alte persoane oficiale.

A fost prezent N. V. Maslennikov, 
ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpreș)

Nu cunoaștem rezultatul 
concret al dialogului ce a 
urmat intre cei doi. Intuim 
insă că nu i-a fost deloc 
lesne lui Iordache să vină 
cu motive convingătoare. 
Să răstoarne argumentele 
logice, de bun simț, ale 
omului care-i călăuzește 
primii pași in meserie și 
mult mai mult decit atit... 
Acești pași, ca de altfel 
toți cei care vor urma, tre-

ță. exemplele te pun in 
mișcare". Trebuie să inter
vii ' direct, sâ te simtă 
că ești alături de el, că il 
înțelegi și-i ești de folos 
intr-o împrejurare sau 
alta, ajutindu-1 să țină 
mereu drumul bun.

Iată și argumente : unul 
dintre meseriașii crescuți 
de Ion Jalbă, de la o vre
me nu se arăta grozav de 
silitor. „Ești cumva , bol-

Cuvintele te-nvață
buie să fie demni, să păs
treze in orice împrejurare 
cadența morală muncito
rească.

— Odată ce te-ai apro
piat de acești tineri pe 
calea meseriei, odată ce 
te-au implicat in viața lor, 
simți in plin răspunderea 
față de „schimbul de mii- 
ne" — ne spune Ion Jalbă, 
sudor la aceeași uzină. E 
datoria noastră de munci
tori și comuniști să-i aju
tăm să crească frumos, 
drept, să vedem cum de
pășesc impasurile, cum iși 
rezolvă problemele. $i nu 
o dată aceste probleme sint 
dificile, incit numai vorba 
nu ajunge. Pentru simplul 
motiv că educația se face 
in egală măsură .și cu 
fapta. Omului de lingă 
tine trebuie să-i oferi mo
del concret de comportare, 
să-1 convingi prin întreaga 
muncă și conduită că a- 
ceasta-i calea demnă de 
viată pe care merită s-o 
urmeze. Nu degeaba se 
spune că „cuvintele te-nva-

nav, Ghiță ?". „Nu, meș
tere !“. „Ai neplăceri in 
familie ?“. „Nici". „Atunci 
ce-i cu tine ? Că nu ai 
spor la treabă !“. „Nu 
prea merge aparatul de 
sudură, asta e...“.

— Ii fac aparatul de su
dură — era aparatul meu, 
i-1 dădusem de cind era 
ucenic, i-1 potrivesc să 
meargă bine, deși, lucrător 
fiind, se putea și supăra 
că mă „amestec" in viața 
lui. Dar nu s-a supărat 
deloc. Bun...
- Și?
— Aflu, la puțină vre

me. că Ghiță al meu l-a 
repezit cit colo pe unul 
Marcu (pină mai ieri băie
țașul ăsta căra lăzi, tubu
rile cu oxigen, acum îl ca
lificăm) cind l-a rugat 
să-l lase și pe el să su
deze. Urilă poveste, mi-am 
zis. „Ghiță, aud câ-1 orop
sești pe Marcu". „Dacă lot 
m-a pirit. trebuie să în
ghit dădăceala, nu ?". „Da. 
trebuie". „De ce ?“ sare 
ca ars, „Pentru că nu i-al

dat aparatul pe mină". 
„Să-1 strice ? Eu îmi ciștig 
piinea cu el". „Ascultă, 
omule : mă silești să-ți 
spun un lucru pe care 
n-aș fi vrut să ți-1 amin
tesc. Eu, trei ani incheiați. 
ți-am lăsat piinea asta a 
mea pe mină. Să înveți 
meserie. Să muncești. Și 
nu mi-a fost teamă... Și 
niciodată n-am zis nu, 
deși nimeni nu m-ar fi o- 
prit... Ce zici, se face să 
mi-o întorci așa ?“.

— Și i-a dat pină la 
urmă aparatul pe mină ?

— Parcă era vorba de a- 
parat ? Chestiunea care se 
punea era, de fapt. alta. 
Nu mai ținea de meserie. 
Ținea de egoismul acestui 
băiat și eu tocmai asta ur
măream să spulber prin 
intervenția mea. Vreau ca 
toți cei care învață mese
rie de io mine să fie oa
meni adevărați. Cu alte cu
vinte, lingă „brățara mese
riei" să adauge și ..brățara 
omeniei". Să poată, la 
rindul lor. crește oa
meni cu care să se min- 
drească.

Episoadele acestea — ca 
atitea altele ce ar pute^ fi 
aflate la Uzina mecanică 
navală din Galați, uzina 
unde acum se pregătesc 
numeroși tineri pentru 
noua secție de fabricat 
„creierele electronice" ale 
navelor românești — nu 
au, luate fiecare in parte, 
nimic spectaculos. Dar a- 
dunale, ele transmit ceva 
din climatul de exigență 
și răspundere al formării 
unei noi generații. Iar a- 
ceste eforturi neobosite 
sint considerate de comu-' 
niști drept datorii morale 
firești, de fiecare zi. de- 
curgind din însăși calita
tea lor de membri ai 
partidului.

KURT WALDHEIM, secreta
rul general al O.N.U. :

..Sper că in cursul celor trei săptă- 
mini de dezbateri ale sesiunii ex
traordinare, reprezentanții comuni
tății internaționale vor putea înre
gistra progrese pe calea stabilirii 
unor prețuri echitabile pentru mate
riile prime, a creării unui circuit 
adecvat acestor produse, pe baze uni
versale și fără confruntări între di
verse grupuri de state.

Deși vor trebui, desigur, depășite 
dificultăți apreciabile, speranța mea 
fierbinte este câ, in cele din urmă, 
se va ajunge cel puțin la un acord 
asupra principiilor generale care să 
asigure facilitarea progresului econo
mic și creșterea nivelului de trai al 
popoarelor țărilor in curs de dezvol
tare, sâ chezășuiască securitatea eco
nomică a acestora și să asigure 
schimburi echitabile cu țările indus
trializate".

LEOPOLDO BENITES (Ecua
dor), președintele sesiunii ex
traordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U. :

„Agenda sesiunii înscrie una din
tre cele mai acute teme ale vieții in
ternaționale contemporane — mate
riile prime și dezvoltarea. Este, la 
prima vedere, o temă largă, insă in 
cadrul dezbaterilor cu siguranță ea 
va căpăta contururi cit se poate de 
precise, pentru că, in fond, se referă 
la inechitățile ce persistă in schim
burile comerciale internaționale și 
afectează, in primul rind, statele in 
curs de dezvoltare, la suveranitatea 
inalienabilă a acestora asupra resur
selor lor naturale, la necesitatea unor 
măsuri concrete și eficiente pentru 
îngustarea uriașelor decalaje econo
mice care le separă de statele avan
sate.

Proiectarea -acestei probleme în 
atenția O.N.U. și acceptarea de către 
majoritatea covirșitoare a statelor 
membre constituie, in primul rind. o 
dovadă a rolului sporit pe care Na
țiunile Unite sint chemate să-1 joace 
in viața internațională și. in al doi
lea rind. o recunoaștere plenară a 
necesității dezbaterii chestiunilor care 
interesează întreaga comunitate in
ternațională de către reprezentanții 
tuturor statelor, pe baza deplinei 
egalități in drepturi și in interde
pendența directă cu interesele gene
rale ale întregii omeniri".

MANOUCHEHR GANJI 
(Iran), autorul raportului 
O.N.U. „Lărgirea prăpastiei 
dintre statele în curs de dez
voltare și cele industrializate".

„De felul în care vor fi abordate 
și soluționate problemele agendei 
sesiunii extraordinare — căreia îi 
revine ca sarcină de prim ordin de
mocratizarea relațiilor economice și 
comerciale internaționale — depinde 
in măsură esențială evoluția pașni
că a întregii comunități internațio
nale. Actualele raporturi economice, 
stabilite pe timpurile cind puterile

industriale dictau prețurile materi- ‘ 
ilor prime și produselor manufactu
rate constituie piedici în extinderea • 
cooperării dintre state, frine in dez- - 
voltarea comerțului mondial, motive 
de fricțiuni in relațiile interstatale.

Voi da un singur exemplu — edi
ficator pentru modul de acțiune a ' ’ 
foarfecii prețurilor materiilor prime, 
pentru condițiile vitrege in care o 
țară în curs de dezvoltare este ne
voită să-și realizeze creșterea eco- ' 
nomică : in 1960, Ghana primea pen
tru 1 tonă de cacao un tractor. 
Acum, in 1974, pentru a cumpăra Un * 
tractor este nevoită să exporte 5 to
ne de cacao. Asemenea exemple 6e . 
pot da cu sutele.

în cadrul dezbaterilor apropiatei ” ■ 
sesiuni toate statele au posibilitatea . 
și datoria de a-și aduce contribuția 
proprie la procesul — declanșat de 1 , 
însăși convocarea Adunării Genera-' 
le în sesiune extraordinară — de re- I 1 
vizuire radicală a relațiilor econo- » ; 
mice și de schimb internaționale. ’ . 
Dat fiind faptul câ agenda sesiunii ■ , 
include probleme care interesează f 
intr-un grad vital țările în curs de ’ 
dezvoltare, lucrările sale vor fi ur
mărite cu maximum de atenție de 
către popoarele acestor țări".

ION DATCU, reprezentan
tul permanent al României la 
O.N.U. :

„Poziția țării noastre față de pro
blemele agendei sesiunii a fost ex- ■ 
primată sintetic în „Răspunsul gu
vernului român la nota secretarului 
general cu privire la propunerea al
geriană de convocare a sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale" și 
va fi expusă în detaliu de delega
ția română in cadrul dezbaterilor a- 
supra punctelor și subpunctelor or
dinii de zi, atit în plenară, cit și în 
organismele subsidiare ale adunării..

s Documentul menționat subliniază 
clar că România se pronunță cu . 
consecvență pentru recunoașterea 
dreptului imprescriptibil al fiecărui 
popor de a fi stăpin pe propriile 
sale bogății naturale, materii prime 
și resurse de energie. în același 
timp, România sprijină dreptul ță
rilor care nu posedă astfel de resur- . 
se să beneficieze de materiile prime 
necesare dezvoltării lor economice 
și sociale, pe bază de acorduri eco
nomice reciproc avantajoase, aces- • 
tea servind progresului general al o- 
menirii. Desigur, guvernul român 
consideră că, în general, problemele 
relațiilor economice internaționale 
nu trebuie sâ fie folosite drept mij
loace de presiune sau intervenție in 
treburile interne ale altor state.

în incheierea documentului men
ționat se arată că, în opinia guver
nului român, este esențial ca tot 
ceea ce se întreprinde in scopul re
zolvării problemelor prezente și vi
itoare care țin de sfera dezvoltării, 
a materiilor prime, resurselor de e- 
nergie sâ contribuie la democrati
zarea relațiilor economice Internațio
nale și la transDunerea in viață a 
principiului egalității perfecte a 
drepturilor intre toate statele".

C. ALEXANDROAIE
New York



viața internațională
GENEVA

Conferința pentru securitate 
si cooperare în Europa

GENEVA 5 (^-gcrpres). — în con
textul accelerării muncii de redac
tare in toate organele de lucru, parti
cipant!) la Conferința pentru securi- 
tate $1 cooperare in Europa au inten
sificat eforturile de evidențiere a cle
me ntelor care pot contribui la 
realizarea unei destinderi militare pe 
continent. Astfel, alături de notifica
rea marilor manevre și mișcări mili
tare și schimbul de observatori la 
manevre, s-a examinat posibilitatea 
extinderii măsurilor de creștere a in- 
crcderii și întărire a securității prin 
prevederea abținerii de la amplasa
rea de arme nucleare pe teritoriul 
altor state, exilarea acțiunilor care ar 
putea duce la tensiune, organizarea 
de schimburi de delegații militare, 
publicarea de date privind bugetele 
militare.

De asemenea, s-a discutat stabili
rea unor considerente de care să se 
tină seama in negocierile asupra slă
birii cursei înarmărilor și a dezarmă
rii : legătura dintre aspectele politice 
ri cele militare ale securității, pre
cum și intre securitatea europeană și

securitatea In lume, nediminuarea 
securității nici unui stat. S-a conturat 
un anumit acord spre a se prevedea 
ca statele parlicipante să facă tot ce 
depinde de ele pentru negocierea în 
continuare a unor măsuri îndreptate 
spre încetarea cursei înarmărilor și 
dezarmare, sub un control internațio
nal strict și efectiv.

Prezenlind poziția țării noastre, 
reprezentantul roman. Romulus Nea- 
gu, a argumentat necesitatea exami
nării. intr-un for general european, 
cu participarea tuturor statelor ce iau 
parte la conferință, a întregii proble
matici a dezangajării militare și de
zarmării in Europa. In acest sens, a 
spus vorbitorul, s-ar putea elabora 
un program complex și corespunzător 
de măsuri, atit pe întregul continent, 
cit și in diferite zone ale sale. Desi
gur. a continuat el, pe prim plan ar 
trebui să se situeze interzicerea ar
melor nucleare și a tuturor celorlalte 
arme de distrugere in masă, reduce
rea și. in ultimă instanță, eliminarea 
lor totală din arsenalele militare.

BRUXELLES

Reuniunea Comitetului internațional al opiniei publice 
pentru securitate și cooperare in Europa

BRUXELLES 5 (Corespondență de 
la N. Popescu-Bogdânești). — Vi
neri, la Bruxelles, au început lucră
rile reuniunii Comitetului interna
țional al opiniei publice pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

întilnirea, la care participă repre
zentanți ai opiniei publice din nu
meroase țări, este consacrată reali
zării unui schimb de informări pri
vind activitatea desfășurată pe tări- 
mul înțelegerii, securității și coope
rării pe continentul nostru de fac
torii de opinie publică, precum și a- 
nalizării obiectivelor imediate și de 
perspectivă, in contextul politic ac
tual. care stau în fața tuturor mili- 
tanților pentru pace, bună înțelegere 
și respect intre state, din Europa.

In cadrul lucrărilor din prima zi 
a intilnirii au luat cuvintul partici
pant din numeroase țări.

Din partea delegației române a 
vorbit prof. univ. Jean Livescu, pre
ședintele Comisiei naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO, șeful delegației.

ORIENTUL

APROPIAT

IA 5 MAI. ALEGERI PREZIDENLIAIE IN FRANȚA
* 1 »

PARIS 5 (Agerpres). — Vineri di
mineața s-a desfășurat, la Palatul 
Elysjjc , o ședință a Consiliului de 
Miniștri al Franței. Ședința a fost 
condusă de Alain Pohcr, președintele 
Senatului, care, potrivit Constituției, 
asigură interimatul președinției Re
publicii Franceze.

Consiliul de Miniștri n hotărit ca 
alegerile prezidențiale pentru desem
narea succesorului lui Georges Pom
pidou să se desfășoare la 5 mai. în 
eventualitatea că nici unul dintre 
candidați! la președinție nu va ob

ține atunci majoritatea absolută a 
sufragiilor, s-a hotărit ca. un al doi
lea tur de scrutin, să se țină la 
19 mai.

Pină In prezent și-au anunțat ofi
cial candidatura la pi < șrdințin Fran
ței două personalități. Este vorba, 
după cum se știe, de Jacques Chaban 
Dolmas, fost prim-ministru, și de 
Edgar Faure, președintele Adunării 
Naționale a Franței. Candidaturile 
pentru alegerile prezidențiale vor 
putea fi depuse pină la 16 aprilie, 
ora 23 G.M.T.

1973-0 etapă hotăritoare pe calea 
parcursă de O.M.S. spre universalitate

Raportul directorului general, Halfdan Mahler
GENEVA 5 (Corespondentă de la 

C. Vlad). — La sediul Organizației 
Mondiale a Sănătății a fost dat pu
blicității raportul directorului gene
ral Halfdan Mahler asupra activi
tăților O.M.S. in cursul ultimelor 12 
luni. „Anul 1973 — subliniază do
cumentul — a marcat o etapă ho
tăritoare pe calea parcursă de 
O.M.S. sore universalitate. După 
restabilirea drepturilor in O.M.S. ale 
R. P. Chineze, in 1972, au fost ad
mise in organizație, in 1973. R.P.D.

Coreeană și R. D. Germană. în a- 
cest fel. numărul total al statelor 
membre ale O.M.S. se ridica, la sfir- 
situl lunii martie a.c., la 138. (In 
prezent, numărul statelor membre 
este de 139. prin admiterea Insu
lelor Bahamas — n.r.). Această re
prezentare. aproape universală — se 
arată in raport — oferă posibilități 
largi de cooperare internațio
nală. în vederea ameliorării sănătă
ții publice in toate țările lumii.

MITING AL PRIETENIEI 
ALGERIANO-VIETNAMEZE

Delegația U.G.S.R. și-a încheiat 
vizita în Siria

DAMASC 5 (Corespondentă de la 
Crăciun Ioncscu). — La 5 aprilie, 
delegația Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de 
Mihai Dalca, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. care a Întreprins o 
vizită oficială in Republica Arabă 
Siriană, la invitația Federației Ge
nerale a Sindicatelor Muncitorilor 
din Siria, a părăsit Damascul.SOSIREA

ANKARA 5 (Agerpres). — Dele
gația Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, condusă de tova
rășul Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.. a sosit, 
vineri, la Ankara pentru a efectua 
o vizită oficială in Turcia, la invita
ția Confederației Sindicatelor din 
Turcia — Tlirk-iș.

La plecare, delegația U.G.S.R. a 
fost condusă de Mahmoud _ Hadid, 
președintele Federației Generale a 
Sindicatelor Muncitorilor din Siria, 
Izeddlne Nasser, secretarul general 
al acestei federații. Aii Askani, se
cretar pentru relații internaționale.

Era de față Fathi Nagib, președin
tele Federației Sindicatelor din Pa
lestina.LA ANKARA

Delegația a fost intimpinată la 
sosire de Halii Tune, secretar gene
ral al Confederației Sindicatelor din 
Turcia, de membri al Comitetului E- 
xccutiv al Confederației șl de alțl 
activiști sindicali. A fost prezent 
ambasadorul României la Ankara, 
George Marin.

ÎNVESTIREA NOULUI

PRIMUL MINISTRU FINLANDEZ 
DESPRE UNELE PROBLEME 
ALE POLITICII EXTERNE
HELSINKI 5 (Agerpres). — In ca

drul unui interviu acordat unor co- 
rasDondcnți sovietici de presă, ori- 
muj ministru al Finlandei, Kalevi 
Sorsa. a abordat unele Drobleme ale 
politicii externe finlandeze. Refe- 
rindu-se. intre altele, la preocupă
rile guvernului său pentru Întărirea 
securității europene. Dremierul fin
landez a sous : ..Finlanda a avansat 
o scrie dc propuneri menite să con
tribuie la întărirea păcii pe conti
nentul nostru. în această direcție, aș 
dori. Îndeosebi, să amintesc propu
nerea avansată de președintele Urho 
Kekkonen. în 1963, cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate in 
nordul Europei. Un alt exemplu îl 
constituie activitatea Finlandei in 
folosul conferinței pentru securitate 
si cooperare in Europa1*. ..Sper, a 
declarat Kalevi Sorsa. că cea de-a 
doua fază a conferinței pentru secu
ritate si cooperare in Europa se va 
încheia cu succes. Vreau să cred — 
și guvernul finlandez lucrează in a- 
cest sens — că cea de-a doua fază a 
Conferinței de la Geneva va fi dusă 
la capăt, fără tergiversări, si că cea 
de-a treia etapă — dacă va fl po
sibil. la nivel înalt — va fi organi
zată la Helsinki, in luna iulie a a- 
cestui an".

CONVORBIRI EGIPTEANO- 
IORDANIENE

CAIRO 5 (Agerpres). — După o în- 
tilnire preliminară, care a avut loc 
joi noaptea, imediat după sosirea sa 
la Cairo, pentru o vizită oficială, re
gele Iordaniei, Hussein, a început, 
vineri, convorbirile oficiale cu șeful 
statului-gazdă, Anwar Sadat. Princi
palele puncte de referință ale acestor 
convorbiri — scrie ziarul „Al Ahram"
— reluat de agenția M.E.N. — sint 
problemele privind „conjunctura ara
bă actuală, adoptarea unei poziții 
arabe comune, in cursul viitoarei eta
pe a conferinței de la Geneva pentru 
pace in Orientul Apropiat**, precum 
și raporturile dintre guvernul iorda
nian și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

în cursul convorbirilor avute cu 
suveranul hașemit — arată agenția
— președintele Sadat a reafirmat că 
„dezangajarea forțelor pe frontul 
egiptean nu’ reprezintă decit un prim 
pas pe calea aplicării rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
ce preconizează retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu- 
pate“. Președintele Sadat a reafir
mat. de asemenea, intenția categori
că a Egiptului de a nu participa la 
conferința de la Geneva decit în ca
zul in care la lucrările acesteia vor 
lua parte Siria, Iordania și reprezen
tanți ai poporului palestinean.

La rindul său, regele Hussein a 
prezentat punctul de vedere al țării 
sale in legătură cu situația din Ori
entul Apropiat, precum și cu efortu
rile depuse, in prezent, pentru solu
ționarea ei politică.

ALGER 5 — (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu) : încheierea vi
zitei in Algeria a primului ministru 
al guvernului R.D. Vietnam. Fam 
Van Dong, a fost marcată printr-un 
miting al prieteniei algeriano-viet- 
nameze.

în cuvîntările rostite cu acest pri
lej. șeful statului algerian, Houari 
Boumediene. și Fam Van Dong au 
reliefat dezvoltarea prieteniei dintre 
cele două popoare, succesele pe care 
le obțin, in condițiile lor specifice, 
in diferite domenii de activitate, con
tribuția activă a Algeriei și R.D. 
Vietnam la lupta popoarelor pentru

pace, independentă. democrație șl 
progres social.

PRIMUL MINISTRU 
al R. D. VIETNAM 

A SOSIT LA BELGRAD
BELGRAD 5 (Agerpres). — Agen

ția Taniug informează că, la invita
ția lui Gemal Biedici, președintele 
Consiliului, Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, vineri a sosit la 
Belgrad Fam Van Dong, primul mi
nistru al guvernului R.D. Vietnam, 
într-o vizită oficială de patru zile.

LUANG PRABANG 5 (Ager
pres). — După cum informează a- 
genția Kaosan Pathet Lao. regele 
Sri Savang Vatthana al Laosului a 
semnat, vineri, decretul de învesti
tură a Guvernului Provizoriu de 
Uniune Națională și a Consiliului 
Politic de Coaliție Națională, con
stituite in baza Acordului privind 
restabilirea păcii și realizarea înțe
legerii naționale in Laos, din 21 fe
bruarie 1973.

Primul ministru al noului guvern 
este prințul Suvanna Fuma, iar 
președintele Consiliului Politic de 
Coaliție Națională — prințul Sufa- 
nuvong, președintele C.C. al Frontu
lui Patriotic Laoțian. In componența 
guvernului intră, conform princi
piului parității, reprezentanți ai 
forțelor patriotice și ai fostului gu
vern de la Vientiane, care a demi
sionat cu puțin timp înainte. In noul 
guvern, funcția de vicepremier și 
ministru al afacerilor externe este 
deținută de Fumi Vongvicit, secre
tarul general al C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, iar cea de minis
tru al apărării și al foștilor comba
tanți — de Sisouk Na Champassak 
(fost membru în guvernul de la 
Vientiane).

La încheierea ceremoniei de în
vestitură, prințul Suvanna Fuma și 
prințul Sufanuvong au semnat un 
comunicat in care anunță crearea 
celor două organisme. „Guvernul

GUVERN LAOTIAN
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Provizoriu de Uniune Națională — 
relevă comunicatul — ișl va înde
plini cit mai bine misiunea dc a 
realiza efectiv și de a menține strict 
încetarea focului, dc a păstra o pace 
durabilă, dc a face efectivă exerci
tarea libertăților democratice ale 
poporului, de a înfăptui o solidari
tate durabilă șî înțelegerea națio
nală, de a coordona planurile de 
edificare economică și dezvoltare 
culturală, de a accepta șl de a dis
tribui ajutorul material străin acor
dat Laosului, cu scopul de a face 
din el o țară cu adevărat pașnică, 
independentă, neutră, democratică, 
unită și prosperă44.

în ce privește Consiliul Politic de 
Coaliție Națională. comunicatul a- 
mintește că el este „un organism 
politic independent șl situat pe pi
cior de egalitate cu Guvernul Pro
vizoriu de Uniune Națională. El arc 
sarcina de a discuta marile proble
me referitoare la linia politică in
ternă și externă, urmind ca aceasta 
să fie prezentată guvernului".

In încheiere, comunicatul lansează 
un apel guvernelor și popoarelor iu
bitoare de pace și dreptate din în
treaga lume, chemindu-le să spri
jine aplicarea Acordului din Laos și 
realizarea înțelegerii naționale in 
Laos, ceea ce ar favoriza respecta
rea independenței, neutralității, 
suveranității și integrității terito
riale a țării.

• PLOAIE ARTIFICIA
LA. Un colectiv de oameni da 
știință sovietici au realizat ex
periențe de provocare artificia
lă a ploii, reușind să sporească 
In zona respectivă cantitatea 
anuală de precipitații cu 20 la 
sulă. Experiențele au fost reali
zate intr-o serie dc regiuni ale 
Asiei Centrale și în Ucraina, 
rcușindu-se obținerea unor re
colte sporite in agricultură. A- 
ceeași metodă a fost folosită și 
pentru stingerea unor incendii 

1 de păduri, dispersarea norilor 
în zona unor aeroporturi și 
combaterea grindineu

• 3 000 DE VIORI IN
TR-UN SINGUR CON
CERT. Vioara — instrument 
gingaș, născut în vremurile de 
demult — se bucură de o deo
sebită popularitate in Japonia. 
Fotografia alăturată prezLntă

BBBBBQBCIBBBQB

agențiile de presă
Ambasadorul României ” 

Helsinki, Constantin Vlad, a fost 
primit de Johannes Virolainen, pre
ședintele Partidului de Centru din 
Finlanda. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme de interes reci
proc.

Președintele R.P.D. Co- 
1*66116 Kim Ir Sen, a primit dele
gația de bunăvoință a Comitetului 
pentru coordonarea mișcărilor de eli
berare al Organizației Unității Afri
cane, condusă de Omar Arteh Ghalib, 
președintele in exercițiu al acestui 
comitet și ministru al afacerilor ex
terne al Somaliei.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Irak 3 
hotărit numirea a trei guvernatori 
kurzi in cele trei guvemorate din 
provincia nordică irakiană Kurdis
tan — a anunțat, joi, agenția irakia
nă de presă.

Guvernul costarican * 
preluat controlul asupra singurel ra
finării nord-americane care activa in 
tară, aparținind firmei ..Allied Che
micals".

Camera Reprezentanților 
a Congresului S.U.A. 8 res- 
pins un amendament care preconiza 
o sporire substanțială, in actualul 
exercițiu financiar, a asistenței cu 
caracter militar acordate regimului 
de la Saigon.

Miniștrii de externe ai Da_ 
nemarcei. Finlandei, Islandei, Norve
giei și Suediei, întruniți la Copen
haga cu prilejul intilnirii semestriale 
a reprezentanților diplomațiilor țări
lor nord-europene, au hotărit să ac
ționeze intr-o manieră care să con
tribuie la a determina Portugalia să 
angajeze convorbiri cu reprezentanții 
mișcărilor de eliberare din teritoriile 
africane in care această țară poartă 
războaie cu caracter colonialist.

D O B O O B

transmit:
Zece persoane aPartinin<J »- 

nor organizații ale extremei-drepte 
au fost arestate la Neapole sub acu
zația de „reconstituire a partidului 
fascist". Alte trei persoane împotriva 
cărora fuseseră lansate mandate de 
arestare s-au dovedit a fi deja în
temnițate in urma participării la ac
țiuni ilegale de dată mai recentă.

Primul ministru al Aus- 
tmlici, Gough Whltlam, a decla
rat că dacă partidele de opoziție 
vor continua să amenințe cu blo
carea in Senat a cererilor guver
nului in probleme financiare parla
mentul va fi dizolvat și vor fi or
ganizate alegeri generale.

Primul ministru al Re
publicii Irlanda, Liam CO5<5ra- 
ve a sosit la Londra pentru a an
gaja convorbiri cu șeful guvernului 
laburist al Marii Britanii, Harold 
Wilson, in problema situației exis
tente in Irlanda de Nord.

întrunirea 
tripartită de la Delhi
DELHI 5 (De la corespondentul 

Agerpres). — La Delhi a început 
vineri întilnirea tripartită a miniștri
lor de externe ai Indiei, Pakistanului 
și Republicii Bangladesh, consacrată 
reglementării problemelor umani
tare nesoluționate de prevederile 
acordului indo-pakistanez, încheiat 
in august 1973. Problemele în discu
ție se referă la situația celor 195 de 
prizonieri pakistanezi acuzați de a fi 
comis crime in timpul evenimentelor 
din decembrie 1971 și la intregirea 
procesului repatrierii celor trei ca
tegorii de persoane stipulate in a- 
cord.

Reuniunea a început sub auspicii
le de bun augur ale declarațiilor 
făcute in ajun de șefii celor trei de
legații de a acționa în direcția nor
malizării relațiilor reciproce și a 
instaurării unei păci durabile în 
subcontinent.

Programul oficial al Intilnirii tri
partite prevede trei ședințe plenare, 
urmind ca, pe parcursul celor două 
zile, cit vor dura aceste convorbiri, 
miniștrii de externe respectivi să se 
întilnească separat, in vederea discu
tării unor aspecte ale normalizării 
relațiilor bilaterale.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

LONDRA Reforma sistemului
administrativ al

De la I aprilie, în 
Anglia a intrat în vi
goare o nouă împărți
re administrativă, care 
marchează cea mai ra
dicală schimbare de 
acest gen înregistrată 
de mult timp pe insu
lele britanice.

Actuala reformă (ca
re nu se referă la Sco
ția și Irlanda de Nord) 
a fost inițiată, cu doi 
ani in urmă, printr-un 
a~t al parlamentului. 
Noua împărțire admi
nistrativă înlocuiește 
vechile structuri, une
le datind din Evul Me
diu și operează dras
tice schimbări pe har
ta administrativă a 
Angliei. De la 1385, 
numărul consiliilor lo
cale — de comitat, ți
nut, oraș, cartier și sat 
— a fost redus la 422. 
în prezent, aproape nu 
există comitat care să 
nu-și fi schimbat gra
nițele și numele. Pa
ralel au fost modifi
cate atribuțiile autori
tăților locale — parte 
din ele fiind lărgite, 
parte restrînse. în zo
nele industriale Man
chester, Middland, 
Merseyside, Tyneside 
ți Yorkshire s-au creat 
„comitate metropolita
ne". echivalente, in
tr-o oarecare măsură.

cu marea Londră, zonă 
unde reforma admi
nistrativă a avut loc 
in 1965 : de asemenea, 
s-au înființat 36 „dis
tricte metropolitane" ; 
47 „comitate 
politane" și 
tricte.

..Revoluția 
trativă" — cum o 
mește ziarul , 
Telegraph" — a 
determinată de 
cesitatea raționalizării 
sistemului administra
tiv, a punerii sale de 
acord cu schimbările 
economice intervenite 
in ultimul timp", prin 
desființarea a sute de 
consilii locale foarte

nemetro-
333 dis-

adminis- 
_ nu- 
,,Daily 

fost 
..ne-

ROMA :

Angliei
mici. Unele atribuții 
locale, ca de exemplu 
cele referitoare la lo
cuințe. mediul încon
jurător, servicii socia
le etc. au fost sporite. 
Prin aceasta, ca și prin 
extinderea razei de ac
tivitate a consiliilor pe 
o zonă mai întinsă și 
cu o populație mai nu
meroasă s-a urmărit, 
totodată, acordarea u- 
nei mai largi autono
mii locale.

Există însă un re
vers al medaliei. Deși 
numărul consiliilor lo
cale a fost redus cu 
963, numărul salariați- 
lor a crescut cu 21 000! 
Această sporire a și

trezit unele nemulțu
miri in rindurile con
tribuabililor, care, de
sigur, sint cei ce su
portă acest 
birocratic".
buabilii — scrie ..Daily 
TelecraDh" — au de fă
cut față unei note de 
plată majorate**, de
terminată și de o serie 
de operațiuni adiacen
te : schimbarea tăbli
țelor indicatoare, tipă
rirea de noi hărți etc.

Ziarul „Times", tre- 
cind in revistă diver
sele aspecte ale actua
lei reforme adminis
trative. scrie : „Nici 
după noile schimbări 
nu ne aflăm încă in 
fața unui sistem per
fect. Datoria noilor 
consilii și a celor aleși 
în ele este de a face 
în așa fel incit un sis
tem care se menține 
imperfect să poată 
funcționa în condiții 
satisfăcătoare".

„surplus 
„Contri-

N. PLOPEANU

Presa și procesul
monopolizare

Cazul ziarului 
retta del Popolo 
Torino — unu 
cele mai vechi coti
diene din Italia — a 
devenit in aceste zile 
obiectul a numeroase 
comentarii 
de poziții, .... 
din partea confraților 
săi, dar și a unor per-

și luări 
nu numai

sonalități de frunte 
ale vieții politice ita
liene. Fapt nemaiîntil- 
nit in ultimii ani, res
pectivul cotidian și-a 
suspendat in mai mul
te rinduri apariția ca 
urmare a unor greve 
de protest declanșate 
de personalul redac
țional și de muncitorii

tipografi. în 
mod. ziariștii și 
grafii și-au 
tal protestul împotri
va faptului că pro
prietatea cotidianului 
a fost cedată unor 
grupuri monopoliste, 
camuflate sub firma 
unor societăți anoni- 

In sprijinul re-

acest 
, tipo- 
manifes-

me.

dactorilor și tipografi
lor torinezi au inter
venit largi cercuri ale 
opiniei publice.

Explicația actualelor 
stări de lucruri din 
presa italiană trebuie 
căutată in ceea ce 
Paolo Murialdi — au
torul unei interesante 
monografii asupra e- 
voluției presei italie
ne în perioada de 
după război, apărută 
recent — numea „cri
za presei occidentale". 
Mai ales intervenția 
grupurilor monopolis
te a fost de natură să 
ducă la continua con
centrare a presei și, 
implicit, ’ ” ’
surselor de informare 
a opiniei publice. Acest 
proces, deosebit de 
vizibil în ultimul de
ceniu, a făcut ca, in 
prezent, din cele 86 de 
cotidiene care apar in 
Italia 53 să se afle in 
proprietate privată. 
Printre marii proprie
tari de ziare se nu
mără Attillio Monti 
(cunoscut industriaș 
petrolier), care deține 
„Resto del Carlino" 
(Bologna), „La Nazio- 
ne“ (Florența). »Jl Te- 
lcgrafo" (Livorno) și 
cotidianul sportiv 
„Stadio" ; Nino Ro
velli, care controlează 
presa din Sardinia ; 
grupurile Fiat. IFI și 
altele. Majoritatea a- 
cestor 
după . ... ___
autorul citat mai 
— au o orientare 
centru-dreapta sau de 
dreapta.

In afara cazului 
„Gazzettei del Po- 
polo“, în ultimul timp 
și alte fapte vin să a- 
teste procesul tot mai

la limitarea

cotidiene — 
cum remarcă 

sus 
de

3 000 de mici violoniști, ve- 
niți in marea hală „Nippon Bu- 
dokan" din Tokio pentru a fi 
interpreții unui concert orga
nizat de asociația pentru for
marea tinerelor talente. Poate 
că printre ei se ascunde o nouă 
Mayumi Fujiku, artistă care a 
fermecat cu arcușul ei nenumă- 
rați iubitori ai viorii din în
treaga lume.

• 1 700 KM CU SA
NIA. In aclamațiile a citeva
sute de persoane. pe strada 
principală din localitatea Nome, 
in nord-estul Alaskăi, iși face 
apariția o sanie trasă de 5 
ciini extenuați și condusă de 
un anume Carl Huntington, cu 
chipul obosit, dar zimbitor. A 
ajuns primul, după 20 de zile 
de eforturi, în cursa de 1 049 de 
mile (1 730 de kilometri), por
nită din orașul Anchorage, in 
sudul Alaskăi. Inițiată in 1973, 
originala competiție se desfă
șoară pe așa-numitul drum Idi- 
tarod. inaugurat in 1900 de să
niile trase de ciini ale serviciu
lui poștal, urmind cursul riului 
cu același nume. Dat fiind lun
gimea traseului și rigorile cli
mei alaskiene, concursul este 
deosebit de dificil : din cele 44 
de echipaje plecate din Ancho
rage, 16 au fost nevoite să a- 
bandoneze ; de menționat că, 
la această a Il-a ediție a cursei 
săniilor, au participat și două 
femei.

evident de concentra
re a mijloacelor de in
formare in masă. Este 
vorba, in primul rind,' 
de cazul cotidianului 
„Corriere della Sera", 
unde doi din cei trei 
proprietari au hotărit 
să-și vîndă acțiunile. 
Locul lor a fost luat 
de grupurile Fiat și 
Moratti. Puțin mai 
tirziu s-a anunțat că 
Edillio Rusconi — di
rector al sâptăminalu- 
lui „Oggi" și editor al 
săptăminalului „Gen- 
te", cunoscut pentru 
vederile sale de dreap
ta — a preluat jumă
tate din acțiunile zia
relor „II Messaggero" 
și „Sccolo 19“ din

Genova. Aceste două 
cazuri, și in special cel 
al ziarului „II Mes- 
6aggcro", în preluarea 
acțiunilor căruia se 
presupune că se as
cunde Attillio Monti, 
au dat 
întreaga 
puternice mișcări de 
solidaritate care a 
cuprins nu numai 
cercurile de presă, ci 
și numeroase alte 
cercuri politice și sin
dicale. în două rinduri, 
în cursul anului tre
cut, întreaga presă a 
declanșat „greve ale 
tăcerii", militind ast
fel pentru asigurarea 
libertății presei, pen
tru reforme legislative

RIO DE JANEIRO:

Scurta vizită a mi
nistrului de 
american, ___
Shultz, făcută în Bra
zilia. zilele trecute, a 
turnat gaz peste focul 
a ceea ce se numește 
aci „războiul pantofi
lor" dintre exportato
rii de f '
brazilieni 
comerciale 
zate de . ,
nord-americană.

Firmele nord-ame
ricane se pling că ex
portatorii brazilieni, 
subsidiați de stat, vind 
încălțămintea 
preț inferior 
practicînd o 
de dumping,

finanțe 
George

încălțăminte 
și firmele 

speciali- 
pe piața

la un 
costului, 
politică 

contrară

naștere in 
Italie unei

și garanții sindicale 
eficace.

Din inițiativa pre
ședintelui Camerei de- 
putaților, de mai mul
te luni și-a 
activitatea o _____
parlamentară de an
chetă al cărei 
este de a analiza 
tuația mijloacelor de 
informare în masă, 
în același timp, gu
vernul de centru-stin- 
ga, condus de Mariano 
Rumor, și-a pus prin
tre obiectivele sale so
luționarea probleme
lor legate de o refor
mă a mijloacelor de 
Informare in masă.

început 
comisie

scop 
si

Radu BOGDAN

intereselor S.U.A. „Po
trivit legii țării noas
tre — a ținut, de alt
fel, să declare George 
Shultz — guvernul, 
prin intermediul mi
nisterelor finanțelor 
și comerțului, inițiază 
investigații ori de cite 
ori primește o plinge- 
re in acest sens. Or. 
fabricanții de încălță
minte din S.U.A. au 
Înaintat o astfel de 
plingere, incit ne-am 
văzut in situația de a 
deschide,o investigație 
în ce privește expor
tul brazilian de încăl
țăminte, pentru a veri
fica dacă nu sint vio
late legile vamale ale 
S.U.A.".

Replica braziliană nu 
8-a lăsat așteptată. 
„Este o inițiativă care 
de la început prezintă 
aspecte stranii, scrie 
ziarul 
ESTADO 
PAULO**, 
noastre de încălțămin
te pe piața nord-ame- 
ricană reprezintă doar 
1 la sută din totalul 
importurilor S.U.A. 
Sintem îndreptățiți să 
considerăm — continuă 
ziarul — că actualul 
episod urmărește un 
alt scop : crearea unui 
precedent pentru a ri
dica, în continuare, noi 
obstacole in calea pă
trunderii pe piața

brazilian „O 
DE SAO 

Vînzârile

S.U.A. a mărfurilor 
braziliene".

Și după ce, spriji- 
nindu-se pe date con
crete privind subven
țiile acordate de Banca 
centrală a Braziliei ex
portatorilor, arată că 
nici acuzația de dum
ping nu stă in picioa
re, ziarul amintit dez
văluie existența unor 
„grupuri de presiune 
americane** ce au soli
citat guvernului de la 
Washington măsuri 
restrictive (instituirea 
unei suprataxe specia
le) față de importurile 
de încălțăminte din u- 
nele state latino-ame- 
ricane, inclusiv Bra
zilia.

Cu alte cuvinte, 
„războiul încălțămin
tei** se înscrie ca un 
nou episod in confrun
tarea dintre industrii
le naționale in dez
voltare latino-america- 
ne și interesele mari
lor companii nord-a
mericane. Presa brazi
liană atrage însă aten
ția asupra momentului, 
oarecum insolit, cind 
survine această afa
cere : la scurtă vreme 
după conferința de la 
Tlatelolco și cu puțin 
înaintea celei de-a pa
tra ■ - •
a 
tă 
re 
tre
Americii Latine, pro- 
punindu-și, printre al
tele, tocmai instituirea 
unui nou sistem de re
lații comerciale inter- 
americane, bazat pe 
egalitatea în drepturi 
intre parteneri.

adunări generale 
O.S.A. concepu- 
ca o continua- 
a dialogului din- 
S.U.A. și țările
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• „EROUL" ONODA.
Nu s-a stins incă vilva stir- 
nită in Japonia de reîntoarce
rea locotenentului Hiroo Ono- 
da, după uluitoarea odisee a ce
lor aproape 30 de ani -petrecut!' 
„in misiune", in jungla insulei 
filipineze Lubang. în vreme ce 
Onoda se află intr-un spital din 
Tokio pentru observații și o- 
dihnă, presa, televiziunea co
mentează, in fel și chip isprava 
concetățeanului lor. Or, dacă in 
euforia inițială, disciplina exce
sivă a locotenentului a făcut 
ca el să capete alură de erou, 
ulterior au inceput să se expri
me tot mai multe rezerve asu- 
prh comportamentului lui O- 
noda. Omul acesta nu trebuie 
privit ca un model, ci — arată 
„Asahi Shimbun", cel mai mare 
ziar din Tokio — „ca un trist 
exemplu al drumului greșit ur
mat orbește de Japonia intr-un 
trecut nu prea îndepărtat".

• DECANUL DE V1R- 
STA AL GRECILOR <=st« 
bătrinul Nicolaos Askoukerakiș, 
care locuiește la Aghios Nico
laos, in Insula Creta. Potrivit 
actului său de naștere, descope
rit recent în registrul parohial 
al localității, Askoukerakis s-a 
născut la... 7 iulie 1831, avind 
deci in prezent venerabila vir- 
stă de 143 ani. Ziarele grecești 
care relatează acest record de 
longevitate precizează că bătri
nul se bucură de o stare fizică 
și mintală excelentă.

• GENETICA Șl TU
TUNUL Tații care fumează 
pun în primejdie viața viitori
lor lor copii. Această descope
rire se bazează pe date statis
tice publicate de revista brita
nică „Medical News". Rata mor
talității la copiii ai căror tați 
fumează (in condițiile in care 
mamele nu fumează) este cu 
1.7 la sută mai mare decit la 
noii născuți ai căror părinți nu 
fumează.
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