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Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

întrecerea minerilor
PESTE PREVEDERI: 

172000 TONE CĂRBUNE

în Valea Jiului, la Rovinari, în Maramureș, Suceava, Banat și Alba - 
noi inițiative de valoare, noi brigăzi luptă pentru titlul de fruntaș

Joi noaptea 8-a înapoiat în Capi
tală. tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repui 
blicii Socialiste România, care a 
luat parte, în capitala R. P. Po
lone, la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bodna- 
raș, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian

Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec. Constantin Băbălău, Cor
nel Burtică, Miron Constantines- 
cu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Ion Pățan, precum și mem
bri ai C.C. al P.C.R., al Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali.

★
VARȘOVIA 13. — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Ciobanu, trans
mite : La plecarea din capitala 
Republicii Populare Polone, pe ae
roportul Okencie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au fost salutați de 
Edward Gierek, prim-secretar al

C.C. al P.M.U.P.. Henryk Jablon
ski. președintele Consiliului de Stat, 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri, de membri șl 
membri supleanți ai Biroului Poli
tic. membri ai Secretariatului C.C. 
al P.M.U.P.: Edward Babiuch, Woj
ciech Jaruzelski, Wladyslaw Kruc- 
zek, Stefan Olszowski, Franciszek 
Szlachcic, Jan Szydlak, Kazimierz 
Barcikowski, Stanislaw Kania, Jo- 
zef Kempa, Stanislaw Kowalczyk, 
Jerzy Lukaszewicz, Andrzej Wer- 
blan. Ryszard Frelek, Zdzislaw 
Zandarowski, de mareșalul Seimu
lui, Stanislaw Gucwa, de alte per
soane oficiale.

Pe aeroport se aflau ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Varșovia, Aurel Duca, membri 
ai ambasadei.

Un grup de tineri au oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

întilnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu
în acest an, industriei miniere îi 

revin sarcini deosebite. S-a prevă
zut ca in 1974 sâ se livreze eco
nomiei naționale 27,3 milioane to
ne cărbune net. insemnatc cantități 
de minereuri neferoase șl feroase. 
Sarcinile sint mobilizatoare, dar 
analiza profundă a posibilităților 
reale din unități a permis colec
tivelor din această ramură indus
trială să-și asume nu numai în
deplinirea prevederilor de plan, ci 
și importante angajamente in în
trecerea in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și a Congresului al XI-lea al 
partidului.

Care sint rezultatele obținute 
plnă acum în industria minieră ? 
Unitățile din industria cărbunelui 
au depășit planul pe trimestrul I 
cu 3.8 la sută ; cele din Centrala 
minereurilor și metalurgiei nefe
roase din Baia Mare — cu 2,9 la 
sută : cele aparținând Centralei mi
nereurilor din Deva — cu 6,1 la 
sută, iar unitățile Centralei sării și 
r.emetaJj(erelor din București — cu_ 
6.0 la sută. S-au obținut peste pre
vederi 172 000 tone cărbune net. 
Importante cantități dc minereuri 
neferoase.

Minerii de la Vulcan, care eu 
chemat la întrecere pe anul 1974 
toate unitățile carbonifere din țară, 
au anunțat îndeplinirea și depăși
rea angajamentului inițial asumat, 
de a extrage peste prevederi 15 000 
tone cărbune. La fel. minerii de Ia 
Livezeni au extras suplimentar 
peste 5 500 tone cărbune. Numai in 

prima decadă din aprilie, aici, 
din cea mai tinără mină a bazi
nului Văii Jiului, a fost scoasă la 
suprafață o cantitate de cărbune 
cu 700 tone mai mare decit se pla
nificase. Aceasta dovedește ritmul 
de metronom cu care la Livezeni, 
ca și in celelalte mine de aici, se 
realizează planul și angajamentele. 
Pină la 1 Mai minerii de la Live- 
zeni și-au propus să extragă su
plimentar incă 1 500 tone cărbune. 
Colectivul minei Dilja a depășit 
sarcinile de producție în perioada 
1—12 aprilie cu 6 la sută, succese 
deosebite in producție înregistrînd 
și minerii de la Pctrila și Aninoa- 
sa. Numai ortacii de la Petrila au 
extras in plus 300 tone cărbune. 
Este îndeosebi rezultatul efortu
rilor stăruitoare pentru crearea 
unei linii de front active supli
mentare, ca și pentru asigurarea 
unor condiții din ce în ce mai bu
ne de muncă în abataje.

întrecerea socialistă se desfășoa
ră cu intensitate și in minele din 
Oltenia. 121761 tone lignit s-au 
extras'suplimentar in acest an in 
carierele din Lunca Jiului. La mo
dernele linii de excavare de la Ci- 
cani și Beterega, la Girla și Tis- 
mana, toate formațiile de lucru 
și-au depășit prevederile de plan. 
Aceeași atmosferă entuziastă, de 
lucru — și la Motru.

în Valea Jiului s-au generalizat, 
printre altele, inițiativele lui Ion 
Sălâgean de la Lupeni — privind 
permanentizarea unui număr cit 
mai mare de oameni în echipă — 

și a lui Gheorghe Durlă, de la U- 
ricani — „Realizarea planului fie
cărei luni cu două zile mai devre
me". In bazinul Motrului, in focul 
întrecerii s-au născut și generalizat 
chemările : „Cel mai bun schimb 
al anului’* și „Cu aceleași mașini 
și utilaje — realizări deosebite in 
producție". Rezultatul de pină a- 
cum al întrecerii ? La minele Lu- 
poaia, Leurda și Ploștina preve
derile din plan au fost depășite cu 
28 000 tone cărbune.

Vești îmbucurătoare ne-au sosit 

La Lupeni, ortacii intrâ într-un nou schimb de lucru

și de la minerii din județul Sucea
va. Ei și-au propus să îndeplineas
că cincinalul cu un an și jumăta
te mai devreme. Este un țel care 
se întemeiază pe avansurile înre
gistrate in anii precedenți, precum 
și pe măsurile întreprinse din ini
țiativa comuniștilor in întrecerea 
socialistă, pe rezultatele obținute 
pină acum in producție. Minerii

Dan MATEESCU 
(Continuare în pag. a IlI-a) 

în ziua de 18 aprilie a avut loc 
la Varșovia o întilnire între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul

După încheierea Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ, la 
Varșovia a avut loc, la 18 aprilie, 
o întilnire româno-polonă.

Din partea Republici? Socialiste 
România au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al

Dineu în cinstea participantilor 
la Consfătuire

și tovarășul 1.1. Brejnev
Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al C.C, al P.C.U.S.

In cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, au fost discutate pro

Întilnire româno-polonă
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Din partea Republicii Populare 
Polone au participat tovarășii 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Henryk Jablonski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat, Piotr Jarosze

bleme ale relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică, precum șl alte pro
bleme care interesează cele două 
părți.

wicz, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri.

în timpul întîlnirii, care a-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, au fost discutate proble
me actuale ale dezvoltării con
tinue a relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă.

Pe marginea proiectului Legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii

Corelare mai echitabilă
între veniturile mari și mici

Proiectul Legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii, 
recent adoptat de plenara C.C. al P.C.R., reprezintă o amplă lucrare 
legislativă, remarcabilă prin numeroasele elemente principiale noi pe 
care le așează Ia baza repartiției în societatea noastră socialistă. Pe 
marginea proiectului acestei importante legi, ziarul nostru și-a propus 
să publice o suită de articole (vezi și „Scinteia" nr. 9841). în convor
birea de față, cu tovarășul ANDREI BURLA, directorul Direcției pen
tru elaborarea și coordonarea sistemului de retribuție din Ministerul 
Muncii, am abordat o serie de probleme privind corelarea mal echi
tabilă intre veniturile mari și mici.

— Propunem ca discuția de 
față să înceapă prin reliefarea 
rațiunilor economico-sociale ca
re justifică oportunitatea aces
tei măsuri.

— Ne amintim că, în urmă cu un 
sfert de secol, ci nd s-a trecut la edifi
carea socialismului în România, prin 
înfăptuirea actului de naționalizare a 
principalelor mijloace de producție, 
majoritatea covirșitoare a muncitori
lor abia dacă dispuneau de învățătura 
b 4 clase primare. Printre ei se aflau 
destui neștiutori de carte : era. pur 
și simplu, o raritate muncitorul cu 
ciclul de 7 clase încheiat Astăzi, 
aproape în totalitate, muncitorii au 
absolvit 7 sau 3 clase elementare, 
completate apoi cu școli profesionale 
sau alte forme de pregătire profe
sională. Recent a fost adoptată mă
gura generalizării primei trepte a în- 
vățămîntului liceal și astfel muncito
rul de miine va disDune de cel puțin 
10 clase absolvite. Rezultă clar că 
In anii construcției socialiste în con
diția profesională și culturală a mun
citorilor s-au produs și se vor pro
duce, In continuare, schimbări ra
dicale. Odată cu reducerea deosebi
rilor calitative în conținutul muncii. 

ÎN FIECARE JUDEȚ

Baza proprie 
de aprovizionare cu legume

IN PAGINA A Ill-A

apare necesitatea diminuării decala
jului in retribuirea muncii.

— Este acesta un argument 
important, dar nu unicul. Cre
dem că in elucidarea problemei 
trebuie avute in vedere exigen
țele ridicate in fața oamenilor 
muncii de actuala etapă a con
strucției socialiste in România.

— Evident, trebuie luat în conside
rare și acest element esențial. Con
strui j»va societății socialiste multila
teral Idezvoltate implică cerințe supe
rioare pe planul formării omului nou, 
al ridicării nivelului de cultură șl de 
pregătire profesională. Potrivit 
acestor cerințe noi. capătă o impor
tantă tot mai mare creșterea cuantu
mului minim al retribuției pentru a 
asigura celor cu venituri mai mici 
mijloacele materiale corespunzătoare 
nevoilor sporite ce le au, în etapa 
actuală, toti membrii societății. Nive
lurile preconizate prin proiectul 
legii reflectă posibilitățile actuale 
ale economiei noastre.

— Se poate aprecia deci că 
In actuala Lege a remunerării 
Iși găsește deplină reflectare un 
principiu aplicat consecvent de 

partidul nostru, cu deosebire in 
ultimii ani, și anume de a acor
da prioritate creșterii retribuții
lor mici.

— Este evidentă consecvența. Pe 
măsura dezvoltării societății noastre 
capătă o importantă tot mai mare 
creșterea cuantumului minim al re
tribuției. astfel încit să se poată asi
gura nu numai reproducția normală 
a forței de muncă, ci să servească și 
ca unul dintre mijloacele de trecere

Convorbire reallzatd de 
Ioan ERHAN

(Continuare In pag. a III-a)

Deschiderea lucrărilor celei de-a 
XXIX-a sesiuni a Comisiei economice 

a 0. N. U. pentru Europa

LUCRĂRILE SESIUNII DE PRIMĂVARĂ 
A UNIUNII INTERPARLAMENTARE

A doua Conferință națională 
a creatorilor din cinematografie

ÎN PAGINA A IV-A

Noi obiective industriale
De la începutul acestui an și 

pină in prezent au fost conec
tate Ia circuitul economiei na
ționale 16 combinate, fabrici și 
secții principale de producție 
aparținînd sectorului industriei 
materialelor de construcții. In 
rindul noilor unități figurează 
Combinatul de produse din cera
mică fină de la Cluj, Fabrica 
de prefabricate din beton armat 
de la Timișoara. întreprinderile 
de ipsos dc la Călan, de timplă- 
rie metalică din Buzău și de 
produse ceramice de la Doi- 
cești. Concomitent, s-au înche
iat lucrările de dezvoltare a Fa
bricii de granulit din Lugoj și 
întreprinderilor de materiale 
pentru acoperișuri de la Ber- 
ceni-Prahova.

Prin intrarea în funcțiune a 
noilor obiective, anul acesta șan
tierele construcției socialiste vor 
primi in plus, față de cantitățile 
de materiale recepționate in 
1973, circa 48 000 mc prefabri
cate din beton armat, 110 000 mc 
granulit, 80 000 tone ipsos și 
400 000 mp gresie.

(Agerpres)

Comitetul Central al P.M.U.P., 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Populare 
Polone au oferit, joi, un dineu în 
cinstea delegațiilor care au luat

COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

Tn zilele de 17 si 18 aprilie 1974 a 
avut loc la Varșovia Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, colaborare 
si asistentă mutuală.

La consfătuire au participat :
din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
conducătorul delegației. Stanko To
dorov. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.B., Konstantin 
Tellalov. secretar al C.C. al P.C.B., 
Petăr Mladenov. membru al C.C. al 
P.C.B.. ministrul afacerilor externe 
al R.P.B., Milko Balev. membru al 
C.C. al P.C.B.. directorul Cancelariei 
primului secretar al C.C. al P.C.B. ;

din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Gustav Husak. se
cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, condu
cătorul delegației, Lubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C.. 
președintele guvernului R.S.C.. Vasil 
Bilak. membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.C.. Bohuslav 
Chnoupek. membru al C.C. al P.C.C., 
ministrul afacerilor externe al R.S.C., 
Antonin Vavrus, șeful Secției inter
naționale a C.C. al P.C.C. :

din partea Republicii Democrate 
Germane — Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania, conducătorul 
delegației, Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.. Horst Sindermann. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., Hermann Axen. membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. Oskar Fischer, membru 
al C.C. al P.S.U.G., ministrul ad-in- 
terim al afacerilor externe al R.D.G., 
Paul Markowski, membru al C.C. al 
P.S.U.G., șeful Secției relații inter
naționale a C.C. al P.S.U.G. ; 

parte la lucrările Consfătuiri? Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Au participat membri șl mem

din partea Republicii Populare 
Polone — Edward Gierek, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, conducătorul 
delegației, Henryk Jablonski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R.P.P., Piotr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.P., Stefan Olszow
ski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul afa
cerilor externe al R.P.P., Ryszard 
Frelek, membru al Secretariatului 
C.C. al P.M.U.P., șeful Secției inter
naționale a C.C. al P.M.U.P. ;

din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, conducătorul de- 

.legației, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Mircea Malița și Constantin Mitea, 
consilieri ai secretarului general al 
Partidului Comunist Român ;

din partea Republicii Populare Un
gare — Jânos Kădăr, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, conducătorul delega
ției, Jend Fock, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.U., Frigyes Puja, membru al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul afacerilor ex
terne al R.P.U. ;

din partea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste — L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al Partidul 
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
conducătorul delegației. A. N. Kosi- 
ghin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., A. A. 
Gromiko, membru al Biroului Poli

bri supleanți ai Biroului Polftic al
C.C. al P.M.U.P., secretari ai C.C. 
al P.M.U.P., alte persoane oficia
le poloneze.

tic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.. K. F. Ka- 
tusev. secretar al C.C. al P.C.U.S., 
K. V. Rusakov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., consilier al secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., A. M. Ale
xandrov, membru al Comisiei centra
le de revizie a P.C.U.S., consilier al 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte, de asemenea, mareșalul U- 
niunii Sovietice I. I. Iakubovski, co
mandantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de Ia Varșovia, și N. P. 
Firiubin, secretar general al Comi
tetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Participanții la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ au e- 
xaminat probleme actuale ale întă
ririi securității europene și ale des
tinderii, in continuare, a încordării 
internaționale.

Participanții la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ con
stată cu satisfacție că tendința spre 
destindere constituie, în prezent, 
trăsătura dominantă a evoluției si
tuației pe continentul european și în 
lume, in ansamblu. în practica 
relațiilor internaționale se afir
mă tot mai larg principiul 
coexistentei pașnice a statelor cu o- 
rinduiri sociale diferite, asemenea 
norme de bază ale raporturilor in
terstatale ca respectarea independen
tei și suveranității, egalității în 
drepturi, integrității teritoriale, in
violabilității frontierelor statornicite 
între state in Europa, renunțării la 
folosirea forței și la amenințarea cu 
folosirea forței, neamestecului în 
treburile Interne. Destinderea a de
terminat. într-o măsură hotăritoare. 
trecerea în sfera politică a soluțio
nării situațiilor conflictuale din Viet-

(Continuare în pag. a V-a)
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VĂ INTERESEAZĂ?

ACTUALITATEA tren spre Constanța).

NOU

sursă de vigoare și eficiență
centrul municipiului Alba Iulla

CITITORII NE SESIZEAZĂ

oaie

noiembrie 1973 o 
din Focșani, pro-

circumscripția de 
stradă, pentru a 
eliberate de aso-

Pină la 1 Mal constructorii din 
apartamente proprietate perso- 
cu... 1 000 de proprietari.

• Dublarea debitului de apă. Eforturile edililor din Fălticeni, spri
jiniți de cetățeni, s-au concretizat în această primăvară în dublarea 
rețelei de alimentare cu apă a orașului.

e Mare gară are Baia Mare ! Prin gară se perindă mii de călători 
ocazionali, navetiști. Dar. în forfota specifică gării, doar comerțul lip
sește. La parter, unde pot Intra cu ușurință 3 trenuri de tramvaie, 
se găsește pitulat, mai la un colț, doar un chioșc cu băuturi. La etaj, 
unde pot fi garate 3—4 autocamioane, nu se găsește nimic.

• S-a creat o nouă mlcrocasă do comenzi în municipiul Brăila 
pentru salariatil fabricii de confecții. Acesteia i-au urmat alte două — 
la secția Laminor II și fabrica de confecții.

in 
prompte a 
fost salvată.

• 1 000 de proprietari... peste plan.
Capitală vor da in folosință 2 000 de 
naîă. In acest fel planul va fi depășit

• Magazln-școală la Alba Iulla. Tn ___ _____________ _ ___
h început construcția unui magazin-școalâ al cooperației de consum 
cu o suprafață de 2 000 metri pătrațl. Noul edificiu va avea unități cu 
diverse profile și va fi centrul metodic și de practică pentru elevii 
liceului economic din localitate.a muncii politice de masă

Telex cetățenesc

de minuni

n escroc

Medica

Imagine din zona turistica a Porților de Fier

Oaie PREȚUL „MICILOR" ABATERIcontra

în județul Dolj

Pînă nu
ȘI AUTORITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLICfaci foc

fum. Proverb

re-

Ilie TANASACHE

sa-
in

- izolate,
firească repulsie

datoria 
bună, 

prilejul 
asupra 
ce se

capăt abuzurilor comise, 
întărit climatul de muncă 
responsabil ce trebuie cul- 
orice loc de muncă.

FAPTUL
DIVERS
Cine poate 
da relații

Făcătorul

tratamentul

Tocmai el ?
împreună cu reprezentanți 

stației C.F.R. Bacău. organele 
de miliție au efectuat un con
trol in 16 trenuri de persoane. 
Nu mai puțin de 44 de călători 
..uitaseră" să-și cumpere bilete, 
iar pentru a-și aminti altădată, 
au fost amendați. Tot amenzi 
s-au dat și altor 50 de călători, 
pentru diverse abateri, intre 
care transporturi ilegale de 
mărfuri. Dar cea mai mare 
..surpriză" s-a înregistrat in 
trenul de persoane 5403, in care 
șeful de tren Anghel Stan a 
fost găsit dormind buștean în 
timpul serviciului. Cind a fost 
trezit, s-a și supărat : cum, 
tocmai el, care controlează pe 
alții, să fie controlat ? Tocmai 
el 1

| Grozavu
| de pe trotuar

Aglomerație mare pe strada 
Viitorului din Piatra Neamț. La 

I «n moment dat. pietonii a'u in- 
' trat in panică și au început să 
I alerge care încotro : unii s-au 

lipit de zidurile blocurilor, al- 
I ții au năvălit pe prima intrare 

intilnită in cale. Cine dăduse 
iama in ei ? Ion Grozavu. șo- 

' fer pe autobuzul l-NT-1920 al 
întreprinderii de gospodărie 
comunală și locativă. Grozavu 
părăsise, netam-nesam, traseul 
și începuse să circule pe... tro
tuar. Grozăvindu-se de isprava 
lui. se prăpădea de ris, nu al
ta. Dar risul n-a ținut 
mult. $i nici n-o să-i mai 
mina s-o facă pe grozavu.

ment pe 
întuneric

Observind că fetița 
virstă de șapte luni, nu 
se simte bine, E.M. din Satu- 
Mare a vrut să-i dea o lingu
riță cu sirop de „Romergan-1 
din sticluța aflată la indemtnă 
pe noptieră. Dar fetița s-a sim
țit și mai rău. Abia cind a a- 
prins lumina, mama și-a 
seama de imprudența pe 
o comisese : din greșeală, 
biind pe întuneric, in loc 
„Romergan‘‘ nimerise o 
r ciută, cu Bromocet. Transpor
tată de urgență la spital, 
urma intervenției 
medicilor, fetița a

Gheorghe Șonc-riu și Dumi
tru Trucmel, ciobani la C.A.P. 
Lovnic (Brașov), s-au gindit că 
nu le-ar strica niscai bani de 
buzunar, in afara drepturilor 
cuvenite. Au găsit și o soluție, 
denumită de ei „schimb in na
tură — oaie pe oaie". Cu alte 
cuvinte, luau cite o oaie stear
pă de La cite unul și-i dădeau 
în loc alta, cu miel cu tot, din 
turma cooperativei. Și au tot 
făcut ei 22 de astfel de ..schim
buri in natură". Noroc că 
fost depistați la timp, 
„ințârcau" toata turma.

i au 
altfel

...nu iese ------ —
noscut și de cei de la unitatea 
cooperativei ..Arta aplicată" din 
Capitală (strada Pictor Luchian 
nr. 14). care făceau foc, dar 
mai mult... fum. Atit de mult 
fum incit, poluind toată stra
da. vecinii s-au făcut „foc" și 
au reclamat cazul Centrului -- 
nitaro-antiepidemic. Abia 
urma intervenției organelor sa
nitare, care au constatat că fu
mul provenea de la coșurile 
prea scunde, acestea au fost 
imediat Înălțate, iar diferendul 
„s-a stins". Nu era mai bine 
să nu se fi aprins deloc ?

Rubrică redactată de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „ScinteU* 

icA ar fi »{l sintetizați 
citeva cuvinte cca mai 

experiența șt cca mat 
Ictențâ In munca 
tivii desfășurată |n 
relevi «ți face? — 

la începutul con- 
pc tovarășul 
icu, secretar 
ittdcțcan de

mai bună ©xpe- 
politică de masă 

vorbi la singular.

Munca politică de 
masă a adus o 
mare contribuție 
la realizările e- 
conomice pc care 
lc-a înregistrat 
județul in primul 
trimestru al anu
lui : planul pro
ducției globale a 
fost îndeplinit în’ 
proporție dc 101.3 
la sută, iar la pro- 
ducția-inarfă in 
proporție dc 104.3 
la sută.

4 ar fi să 
zez doar in 

cuvinte 
i mai frecven- 

;ă deficiență in 
nunca polivico-e- 

ducativă desfâșu- 
ată in județ, ar 
rvbui sâ mă refer, în primul rlnd, 

formalism.
— Ud propun să revenim, to

tuși, mai concret, la experiența 
pozitivă acumulată de către or
ganele și organizațiile de partid 
din județ.

— La Combinatul de prelucrare a 
lemnului Tirgu-Jiu — de pildă — 
unde anul trecut s-au manifestat 
unele neajunsuri, activitatea politi
că de masă a fost îndreptată în
deosebi către îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea consumului de 
materii prime și materiale. Organiza
ția de partid dc aici a pornit o ini
țiativă deosebit de valoroasă, intitulată 
sugestiv „Ștafeta muncii politice de 
masă" și care constă in aceea că o 
anumită acțiune declanșată inițial cu 
una din formele muncii politice este 
apoi preluată și susținută cu toate 
formele și mijloacele pină la solu
ționarea problemei respective. O ex
periență valoroasă au acumulat și 
organizațiile de partid de pe șantie
rele de construcții C.T.E. Turceni, 
C.T.H. Cerna — Motru — Tismana, 
care, orientind munca politică de ma
să spre îndeplinirea ritmică a pla
nului de investiții, au determinat ob
ținerea unor avansuri însemnate față 
dc grafic.

Menționez, de asemenea, o seamă 
de reușite și în ce privește organiza
rea unor acțiuni politico-educative 
diferențiate, finind scamă de speci
ficul activității, dc preocupările di
feritelor colective. în sectorul mi
nier. bunăoară, la cele mai bune 
rezultate au condus agitația vizuală, 
munca agitatorilor, emisiunile stații
lor dc radioamplificare, in sălile de 
apel. La exploatările miniere Leurda 
și Horăști sint notate zilnic, pe pa
nouri, rezultatele obținute de forma
țiile de lucru. După aceea, agitatorii, 
pornind de la aceste date, organizează

In acest an, unitățile U.J.C.M. 
Hunedoara au pus un accent 
deosebit pe dezvoltarea și di
versificarea produselor, a servi
ciilor destinate cerințelor pieței 
interne și externe. Urmare fi
rească a acestei preocupări este 
faptul că in primele trei luni 
ale anului la fondul pieței au 
fost livrate mărfuri în valoare 
de peste 13 milioane lei (con
fecții, tricotaje, mobilă și al
tele). in timp ce valoarea ser
viciilor prestate către popu
lație este superioară cu peste 
18 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Se re
marcă. îndeosebi, larga diver
sificare a produselor puse la 
dispoziția cumpărătorilor. Tn 
sectorul producției de mobilă 
au fost create noi garnituri și 
piese furniruite, de calitate su
perioară — mese pentru radio 
și televizoare, mese pentru su

MAGAZINE MODERNE
LA SATU-MARE

SATU-MARE (Coresponden
tul ..Scînteii". Octav Grumeza). 
în centrul municiniului Satu- 
Mare s-a dat in folosință casa 
modei — un edificiu cu 6 eta
je. unde iși desfășoară activi
tatea diversele secții ale coope
rativelor meșteșugărești sătmă
rene. După cum ne informează 
tovarășul inginer Aurel Tămă- 
șan, vicepreședinte la U.J.C.M. 
Satu-Mare, aici funcționează, pe 
bază de comenzi, secții de 
confecții pentru bărbați și fe
mei, de încălțăminte, marochi- 
nârie, îmbrăcăminte din piele,

Volum sporit de mărfuri 
prin magazinele sătești

întreprinderea economică ju
dețeană a cooperației de con
sum Dolj a înregistrat an de 
an realizări tot mai mari in 
desfacerea produselor indus
triale către populația sătească, 
în perioada care a trecut de la 
începutul anului pină in pre
zent s-a desfăcut cu amănun
tul. prin magazinele sătești, un 
volum de marfă care depășește 
cu aproape 9 milioane lei sar
cina de plan. Comparativ cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, valoarea mărfuri
lor vindute este cu 34 milioane 
b i mai mare. Aceste rezultate 
sint o urmare firească a lăr
girii spațiilor de desfacere prin 
construcția de magazine noi. 
ca și prin măsurile întreprinse 
de renovare, modernizare și u- 
tilare a celor existente. In 
cursul trimestrului al doilea al 
anului vor fi date în folosință 

dezbateri pentru a populariza ex
periența înaintată. Ln Exploatarea 
minieră Ploștina, in cele 30 —40 de 
minute cit durează „apelul", la ie
șirea sau la intrarea din put, la sta
ția de radioamplificare .<■< fac in
formări privind stadiul îndeplinirii 
planului de producție.

La 8ate, in afara formelor și mij
loacelor muncii politice do masă cu
noscute, se pune un mai mare ac
cent pe aclhiiaiea cercurilor de cul
tură și educație .socialistă. Acestea, 
organizate în unități economico, cir
cumscripții electorale și conduse de 

VIAȚA DE PARTID

membrii comitetelor comunale de par
tid. de deputați. desfășoară o bogată 
activitate de informare politică, de 
popularizare a legilor și a hQtăririlor 
de partid și de stat, de educare ma- 
tcrialist-șliințifică și cetățenească a 
țăranilor cooperatori și a celorlalți 
lucrători din agricultură. în multe 
comune, printre care Turceni, Bră- 
nești. Baia de Fier, acțiunile care se 
inițiază in cadrul acestora au un 
conținut bogat, sint atractive, se 
bucură de aprecierea participanților.

în munca politico-educativă ținem, 
de asemenea, seamă de faptul câ in 
economia județului nostru majorita
tea muncitorilor sint tineri. Acțiunile 
politico-educative care se adresează 
direct lor vizează, în special, însuși
rea temeinică a meseriei. întărirea 
disciplinei in muncă, cultivarea sim
țului de răspundere, a spiritului re
voluționar.

Dar relevind toate acestea nu aș 
vrea să se înțeleagă că acțiunile la 
care m-am referit se desfășoară în
totdeauna și pretutindeni la nivelul 
cerințelor, că nu sint tributare și ele, 
intr-o măsură sau alta, unor mani
festări de formalism.

— Cum se manifestă cel mai 
frecvent formalismul la care vă 
refereați ?

— Am să dau citeva exemple de 
situații mai des intilnite. în unele u- 
nități se are în vedere mai mult as
pectul agitației vizuale, scăpind din 
vedere funcționalitatea, menirea ei de 
a ține mereu in atenție sarcinile pe 
care le are de îndeplinit colectivul 
de muncă. în alte locuri, gazetele de 
perete publică articole pe teme ge
nerale. care ar putea fi valabile ori
unde, in oricare altă întreprindere 
sau județ, iar agitatorii, in discuțiile 
pe care le organizează, nu se referă 
la sarcinile concrete ale colectivului, 
nu discută cu colegii despre ceea ce-i 

fragerii. șifoniere ș.a. S-au rea
lizat, de asemenea, noi modele 
de încălțăminte pentru sezonul 
de primăvară și vară, utilizin- 
du-se pe scară largă înlocuitori 
de piele și de talpă de bovine. Cea 
mai bună confirmare a reușitei 
meșteșugarilor cooperatori in 
acest sens este că. pentru acest 
an, s-au contractat cu unitățile 
comerțului de stat asemenea 
produse in valoare de peste 6.4 
milioane lei, din care au și fost 
livrate pînă acum peste 15 000 
perechi încălțăminte.

După cum ne spunea tovară
șul Lcontin Blăjan, președin
tele U.J.C.M. Hunedoara, meș
teșugarii hunedoreni și-au ono
rat in mod exemplar și planul 
la exnort, pe care l-au depășit 
în primul trimestru cu aproape 
4 la sută.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

bijuterii, pălării etc. La parte
rul clădirii se află un magazin 
de prezentare a produselor ca
sei de modă, avind ca scop son
darea preferințelor populației, 
în prelungirea casei modei s-a 
construit un elegant magazin 
pentru prezentarea și desfacerea 
produselor cooperației meșteșu- 

sătmărene : artizanat, 
lenjerie, confec-

gârești 
marochinărie, ___
ții, tricotaje, încălțăminte. Tot 
aici sint puse in vinzare, intr-o 
gamă variată, articole confec
ționate de diferite unități ale 
cooperației meșteșugărești din

14 noi construcții moderne, 
o suprafață de 3 750 mp. Dintre 
acestea, amintim pe cele din 
comunele Deșa, Dioști, Pielești, 
Măcieșul de Sus, Bechet, Birca 
și altele

După cum ne spune tovară
șul Mihai Popescu, directorul 
întreprinderii economice jude
țene Dolj a cooperației de con
sum. rezultate bune au fost ob
ținute și pe linia prestărilor de 
servicii către populația săteas
că. Numai in trimestrul I al 
anului curent au fost înființate 
44 secții noi pentru reparații 
radio, reparații de obiecte de 
uz casnic, croitorii, cizmării, 
construcții de case etc. Se evi
dențiază în această privință 
secțiile de la Lăcrița, Leu. Bir
ca. Afumați și altele.

Nlstor ȚL'ICU 
corespondentul „Scînteii" 

interesează In mod deosebit In mun
ca lor, nu inu atitudine împotriva 
unor manifestări de indisciplină, 
chiul, de iresponsabilitate, care sa 
petrec chiar sub ochii lor în secțiile 
sau atelierele undi» lucrează. Cu alte 
cuvinte, formalismul golește acțiuni
le politico-educative întreprinse de 
conținutul lor firesc, concret, care 
trczeșic Interesul Imediat ai celor 
cărora li ac adresează. în unele unități 
din bazinul carbonifer Motru, de 
exemplu, una din problemele care au 
stat și încă se mențin în centrul 
atenției este Îmbunătățirea calității

cărbunelui. Cu toate acestea, in Ex
ploatarea minieră Roșiuța, la I. M. 
Motru și altele, agitația vizuală, agi
tatorii nu au fost orientați să spri
jine realizarea in bune condiții a 
acestei sarcini. Iar la gazetele de pe
rele au stat mult timp articole în
gălbenite de vreme.

O analiză recentă efectuată In mal 
multe comune nc-a dat prilejul sâ 
tragem concluzia că munca politico- 
educativă in rindul țăranilor coope
ratori, al lucrătorilor din I.A.S. și 
S.M.A. nu se desfășoară la nivelul 
cerințelor actuale ; insuficient a fost 
legată de sarcinile concrete ale uni
tăților agricole. La C.A.P. Ploștina și 
Samarincști, S.M.A. Motru — ca să 
mă refer numai la citeva exemple — 
unde sint probleme încă nesoluțio
nate privind generalizarea acordului 
global, disciplina in muncă etc., agi
tatorii există doar... pe hirtie, agita
ția vizuală este inexistentă, iar la ga
zetele de perete apare rar cite un 
articol.

Puncte de mare atracție
turistica în

Ruinele podului roman, con
struit do celebrul arhitect Apo- 
lodor din Damasc ; Castrul 
Drobeta ; Băile romane ; Ceta
tea medievală a Severinulul 
(secolul al XIII-lea) : Muzeul 
„Porțile de Fier" ; Cula lui Tu
dor Vladimirescu de la Cemeți; 
ruinele mînăstirii Vodița... Sint 
numai citeva din punctele de 
mare atracție turistică pe care 
le oferă județul Mehedinți tot 
mai numeroșilor vizitatori din 
țară și de peste hotare. Firește, 
locurile de popas cele mai frec
ventate sint monumentala con
strucție a Sistemului hidro
energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, noul oraș Or
șova, așezat la o margine a la
cului de acumulare.

— în ultimii ani — ne spune 
Dumitru Grădinărita, directorul

S-a încetățenit la noi practica 
consfătuirilor, a intîlnirilor în ju
rul aceleiași mese a unor oameni 
legați prin preocupări și îndatoriri 
comune. Uniți prin strădania de a 
aduce perfecționări In domeniul lor 
de activitate, de a promova spiri
tul de răspundere, rezultatele bune, 
inițiativa.

Ce fac îndeobște acești oameni 
după o zi plină, in care și-au con
fruntat opiniile, au expus argu
mente și au ascultat părerile al
tora ? Seara, in liniștea camerei, 
unii iși răsfoiesc notițele, cu preo
cuparea firească a omului interesat 
sa măsoare sporul unei zile de ac
tivitate. Alții continuă schimbul de 
opinii și experiență, încercind să 
fructifice învățămintele desprinse 
in cadrul consfătuirii de lucru. Dis
tingem in aceste preocupări marca 
datoriei exemplare ce caracterizea
ză, in genere, pe omul cu răspun
deri in organizarea producției, in 
aparatul de stat, relație firească, 
necesară dintre învestitura publică 
și calitățile morale obligatorii ale 
celui pus să servească cu devota
ment și pricepere interesele socie
tății socialiste.

...Anul trecut. Direcția generală 
de aprovizionare și transporturi din 
cadrul Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor a 
convocat un număr de 9 (nouă) 
consfătuiri cu directorii bazelor ju
dețene aflate în subordine. Era 
dreptul acestui organism să 
curgă la o asemenea metodă de 
lucru, deși frecvența acestor consfă
tuiri nu se justifică prin rezulta
tele dobindite. Dar ceea ce sur- 
orinde este faptul că locurile de 
desfășurare a sase dintre acestea 
au fost... frumoasele noastre sta- 

Tonte acestea sint, desigur, In a- 
tenția comitetului județean de partid, 
iar in cel mai scuri limp vom Înlă
tură neajunsurile existente, pentru ca 
munca politică de masă să-și aducă 
intr-o mai mare măsură contribuția 
la educarea oamenilor muncii, la în
făptuirea sarcinilor. Numcroaso 
organizații de partid au reîn
noit. bunăoară, agitația vizuală, 
articolele de la gazelele de perete. 
La Combinatul de prelucrare a lem
nului Tîrgu-Jiu au fost realizate pa
nouri, afișe, lozinci cu texte concre

te, mobilizatoare, 
care reflectă sar
cinile din aceit 
al doilea trimes
tru al anului, iar 
brigada artistică 
de agitație a si 
prezentat primul 
program axat pe 
probleme actua
le. La Exploata
rea minieră Le- 
urda. in primele 
zile ale lunii a- 
prille, stația de 
radioamplificare a 
consacrat emi
siuni in care s-au 
adus la cunoș
tința întregului 
colectiv cifrele 
de plan. ou 
fost popularizați 
fruntașii zilei 
etc. în alte uni
tăți Insă, printre 
care Fabrica de 
confecții Tirgu- 

Jiu. Schela Țiclenl, I.A.S. Turceni și 
altele, organizațiile de partid nu au 
acordat atenție reînnoirii agitației 
vizuale, nu au fost instruiti agita
torii.

Pentru înlăturarea acestor Inegali
tăți care există in munca politică de 
masă, membrii comitetului județean, 
ceilalți activiști de partid vor ajuta 
efectiv organizațiile de partid in ini
țierea unor acțiuni politico-educative 
legate cit mai mult de sarcinile con
crete ale fiecărui colectiv. De aseme
nea, vom organiza schimburi de ex
periență in vederea generalizării a 
tot ce este pozitiv in munca politică 
de masă. Vom urmări permanent ca 
planul de măsuri privind activitatea 
politico-educativă. care cuprinde a- 
ceste sarcini, să fie transpus in via
ță. pentru ca in felul acesta să pu
tem asigura o mai mare eficiență in 
activitatea de educare comunistă 
oamenilor muncii.

Vasile MIHAI

Mehedinți
O. J.T. Mehedinți — am luat 
măsuri pentru a spori spațiile 
de cazare și pentru diversifica
rea gamei serviciilor telex și
P. T.T.R.. închirieri de autotu
risme, rezervare de locuri la 
spectacole și manifestări spor
tive etc. Printre noutățile sezo
nului estival rețin atenția vizi
tele organizate la principalele 
monumente istorice și naturale, 
degustările de la crama „Dealul 
Viilor", partidele de vinătoare, 
excursiile pe Dunăre și în zona 
hidrocentralei de la Porțile de 
Fier. Dorim ca timpul pe care 
turiștii il- vor petrece pe me
leagurile noastre Să rămină ea 
o amintire de neuitat, astfel 
cit să-i facă să mai revină.

Virali TATARU 
corespondentul „Scînteii’

tiuni balneoclimaterice — Sinaia. 
Predeal. Slănic Moldova, Mamaia, 
Sovala — unde, după cum se știe, 
nu se prea face agricultură 1

Consfătuirile țineau, de regulă. 
2—3 zile, dar unii participant! iși 
prelungeau pină la o săptămină 
..sejurul", pe cheltuiala statului, 
se-nțelege. Cu ce scop ? O arată, 
mai ales, programul serilor. în
deobște, în vila unde era găzduit, 
Constantin Șerban. directorul gene

ral al D.G.T.A., patrona chiolhanuri 
și partide de poker rezervate u- 
nui grup de aleși. Tocmai el, omul 
care punea pe drumuri atitia oa
meni. uneori in plină campanie a- 
gricolă ! Tocmai el, omul cu răs
pundere precisă, care avea 
sâ recepteze exoerienta 
neajunsurile dezvăluite cu 
consfătuirii, să mediteze 
celor mai potrivite soluții 
impuneau a fi luate cu operativi
tate ! Intr-un cuvint, să fie cu 
mintea limpede, conectată la pro
blemele fată de care avea răspun
dere directă, ne care el era che
mat cel dinții să le afle rezol
varea.

Acest ..stil de muncă", grefat pe 
o morală de petrecăreț care-i 
„încurcă" și pe alții, a adus

• Noutăți In... noul mers al trenurilor. Ca în fiecare, an, la 20 
mal a.c. va Intra In vigoare mersul trenurilor pentru vară. Ce noutăți 
aduce el ? Se vor introduce 19 trenuri accelerate, 23 personale și 32 
curse locale ; la peste 200 de garnituri se va reduce durata de parcurs 
cu 10 pină la 300 de minute ; la toate garniturile de noapte care cir
culă pe distanțe lungi (București—Cluj, București—Tg. Mureș, Bucu
rești—Bala Mare, București—Timișoara, București—Suceava—Vatra 
Dornei) se vor suplimenta vagoanele de dormit ; la toate trenurile do 
zi care circulă pe distanțe mari se vor atașa vagoane—restaurant sau 
vagoane-bar ș.n. O mențiune specială : prin noul mers, Capitala va fl 
legată de litoral prin 38 de trenuri — record absolut in materie (la 
flecara al 40-lea minut va circula un

INITIATIVE»

• Ora exactă pe... 17 străzi sau, altfel spus, la Arad au fost mon
tate recent 17 „ceasuri-pui" comandate electronic de un „ceas-mamă“ 
conectat la programul național de radio, respectiv la ora exactă a 
țării. Ideea și realizarea aparțin inginerilor Ioan Feier, L. Szekely, 
A. Roman și electronistului Stefan Szegedy.

• Sondaj comercial. în colaborare cu unitățile producătoare din 
Capitală, la complexul comercial Bercenl-sud I fl-au organizat două 
expoziții cu vinzare (de paste făinoase și preparate din carne). Scopul? 
Prospectarea preferințelor cetățenilor și testarea calității noilor pro
duse.

© O Invitație pentru... 25 aprilie. Pe bulevardul „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dcj" din Capitală, în apropierea cinematografului „Capitol'' se 
află în amenajare o nouă unitate comercială — „Pinguin-bar". Aici se 
vor oferi zilnic 20 de sortimente de înghețată preparată din fructe 
tonifiante, cocteiluri din băuturi răcoritoare, sucuri de fructe. Prima 
invitație pentru consumatori — 25 aprilie a.c.

• Cel puțin, birocrație. Străzii Barajul Cucuteni din București, 
sectorul 4 — ne scrie Vasile Zamfir — i s-a schimbat numele în 
Barajul Lotrului. Pină aici nimic deosebit. Numai că 
miliție nr. 19 pretinde celor domiciliați pe această 
opera modificările in buletin, să prezinte adeverințe 
ciațiile de locatari (? !).

• Muțenia... „Progresului". „Mi-am cumpărat în 
pereche de cizme de antilopă, ne scrie Maria Chirițâ 
duse de fabrica „Progresul" din București. „Minunea" cizmelor mele a 
durat 7 zile (17—24. XI). într-a opta, pielea a pleznit și nu le-am mal 
putut folosi. Am ascultat îndemnul etichetei și le-am trimis fabricii. 
De atunci port o lungă corespondență — scrisori, recomandate, tele
grame : „Ce faceți cu cizmele mele ?“. N-am primit pină acum nici 
un | răspuns. Să-și fi schimbat fabrica adresa ? Altfel nu-mi explic 
muțenia de... 5 luni a producătorilor de cizme".

prejudicii — nu atit materiale, 
deși nu sint nici ele de ne
glijat (deplasări, diurne etc.) — cit 
de ordin moral. Iezind răspunderea 
și demnitatea învestiturii de lucră
tor in aparatul de stat. Cum pot 
sta alături răspunderea si presti
giul obligatorii acestei învestituri 
cu ..partea a doua" a consfătuiri
lor respective — chefurile si jo
cul de noroc ? în cazul de față nu 
este vorba de felul in care un om 

oarecare îsi folosește timpul liber 
(deși pentru nimeni un asemenea 
stil de viată nu este onorabil), ci 
de grave abateri de la morala și 
demnitatea funcției de răspundere. 
Faptele sint cu atit mai condamna
bile cu cit ele au poluat atmosfera 
din jur, răsfringîndu-se asupra co
laboratorilor și subalternilor. Unii 
dintre participant erau ..invitați" 
să aducă cu ei diverse delicatese 
(portbagajele erau nu o dată bur
dușite) pentru chefurile prelungite 
la care erau antrenați — pentru a 
prepara și a servi — oameni scoși 
și ei din producție, cu diurnă și ca
zare — de regulă merceologi, con
tabili, șoferi. în felul acesta, abate
rile de la normele de conduită, în
călcarea atribuțiilor de serviciu au 
alimentat vicierea climatului de 
muncă, s-au propagat „in lanț".

Astfel de fapte, 
voacâ o ____
mai fiindcă ele contravin profilului 
moral și profesional al specialistu
lui. al funcționarului public din so
cietatea noastră, căruia ii sint pro
prii spiritul de răspundere, corec
titudinea, demnitatea morală.

Iată de ce faptele patronate de 
conducerea D.G.T.A. din Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor nu puteau trece neobser
vate. fără sancțiunea promptă, 
dreaptă. Pe aceste temeiuri. Con
stantin Șerban, director general, 
Iosif Breban, director general ad
junct, Nicolae Bețeanu, director. 
Savin Georgescu, contabil-șef, Gh. 
Conea, șef de serviciu, au fost 
înlocuiți din funcție, iar pentru 
un număr de alți 8 salariați s-au 
aplicat diferite sancțiuni. Ca 
membri de partid, fiecare din cei 
vinovați au fost puși in discuția 
comuniștilor din organizațiile de 
bază respective și sancționați.

Meditind asupra elementelor care 
favorizează asemenea grave abateri, 
ne punem următoarea întrebare : 
oare, uneori, nu se ignoră princi
piul potrivit căruia încrederea e 
încredere, dar datoria de a controla 
atent activitatea este obligatorie în 
prevenirea oricăror derogări de Ia 
normele noastre morale, de La legile 
țării ? Fără îndoială, dacă s-ar fi 
exercitat un control riguros asupra 
oportunității și modului de desfă
șurare a acestor consfătuiri... de 
agrement, s-ar fi pus de la bun 
început 
s-ar fi 
sănătos, 
tivat în
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In fiecare județ
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BAZA
PROPRIE

Se plonteozd râsadul de roșii în solarillo cooperativei agricole de producție Lehliu-sat

DE APROVIZIONARE CU LEGUME
r Tn scopul bunel aprovizionări a populației, la conferința pe țară

• cadrelor de conducere din agricultură s-a subliniat din nou sarcina 
ca fiecare județ să ia măsurile cc se impun pentru a produce cca 
mai mare parte r necesarului de legume și cartofi pentru consumul 
populației de pe teritoriul respectiv. Din datele furnizate de Centrala 
de legume-frucle rezultă că pină ieri. 18 aprilie, in cooperativele agri
cole a fost insămințatâ și plantată o suprafață totală de circa 50 000 
hectare cu legume, ceea ce reprezintă 59 la sută din prevederi. Au 
fost depășite suprafețele prevăzute a se cultiva cu specii din prima 
epocă — mazăre de grădină, rădăcinoase, ceapă, varză timpurie etc. 
Dar in timp ce in unele județe au fost însămințate suprafețe mai 
mari, in altele — Bacău, Bistrița-Năsâud. Vaslui — nu s-a urmărit 
r Rhzarea integrală a prevederilor la culturile din prima epocă. Ploile 
d:n ultimele zile au creat condiții hune pentru desfășurarea lucrărilor 
în grădini. Centrala de legume-frucle recomandă ca, odată cu creș
teri a temperaturii, să înceapă semănatul in cimp a roșiilor, castra
veților, fasolei, iar cind se vor înregistra In timpul nopții peste 10 
grade — să se planteze răsadurile de roșii și .Ardei. Peste tot trebuie
• ă se respecte graficele stabilite, pentru a se asigura o bună eșalonare 
a producției legumicole, condiție hotăritoare pentru o judicioasă aprn- 
’• zionare a populației cu aceste produse. în legătură cu acțiunii® 
desfășurate In legumicultura, corespondenții noștri ne relatează :

DÎMBOVIȚA
Anul acesta — ne informează 

Iov. Gheorghe Ionescu, tehnician la 
întreprinderea județeană de le
gume și fructe — se vor cultiva 
2 200 hectare, cu aproape 100 hec
tare mai mult decit in anul trecut 
Suprafețele însămințate și produc
țiile planificate a se realiza au fost 
corelate cu necesarul de consum 
al județului, cantitativ și sortimen
tal. De pe suprafețele ce vor fi 
cultivate in acest an cu ceapă, to
mate, varză. rădâcino?.se — mal 
mari cu 45 pină la 100 hectare de
cit in anul trecut — se prevede să 
•e obțină producții suplimentare 
care vor fi livrate, ca și in anii 
trecuți. Capitalei și altor orașe din 
țară. La ceapă. ’ ' ‘ '
zut este de 1 200 tone, la tomate — 
de 800 tone, iar la varză de vară 
și toamnă — de aproape 2 000 tone.

Deși legumicultura dimbovițeană 
•-a confruntat in această primă
vară cu o vreme capricioasă, pină 
acum au fost insămințate sau plan
tate 897 hectare cu mazăre, varză 
timpurie, ceapă, usturoi, tomate in 
solarii. Sistemele d? irigații. în 
majoritatea unităților cultivatoare 
(5a legume — Bălenî-Sîrbi. Tirgo- 
v-.«te. Uliești. Pitaru. Petrești- 
Găești, Comișani, ca și In fermei®< ___

excedentul prevă-

proprii ale I.L.F. — au fost puse în 
•tare de funcționare.

Legumicultorii dimbovițeni acțio
nează incă inexplicabil de încet la 
plantarea legumelor în solarii. Din 
cele 46 ha planificate n-au fost 
pregătite si nu s-au acoperit decit 
32 ha. Dintre acestea, oină la 15 
aprilie se însămînțaseră abia 29 
ha. Lucrările sint intirziate mai fl
ies la asociațiile legumicole inter- 
cooperatiste din Băleni si Pitaru. in 
care mai sint de plantat cele mai 
mari suprafețe. Tot în aceste aso
ciații. ca și în alte citeva unități 
din județ. 14 ha de solarii stau 
încă neacooerite. din lipsa oolieti- 
lenei. Așadar. în județul Dîmbovi
ța trebuie să se acționeze cu hoîă- 
rire pentru ca măsurile luate in ce 
privește asigurarea legumelor ne- 
cesare consumului populației să s® 
producă în cantitățile prevăzute.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteil"

Condițiile naturale, de climă________ ________ . ri 
•ol, nu permit acoperirea din pro
ducția proprie a județului Cluj a 
Întregului necesar de legume pen
tru consumul populației, industria
lizare și semiindustrializare.

proape 12 500 tone vor trebui pro
curate și in acest an din alte ju
dețe ale țării. Față de alți ani insă, 
ca urmare a preocupării comitetu
lui județean de partid și consiliu
lui popular al județului, baza pro
prie de producere a legumelor a 
fost mult îmbunătățită. In coope
rativele agricole, suprafața desti
nată producerii legumelor a cres
cut simțitor față de anul trecut 
Producerea legumelor a fost con
centrată In 36 de ferme față de 40 
anul trecut. După cum ne-a decla
rat ing. Ion Murășan, directorul 
direcției agricole județene. În
treaga suprafață a fost «arată din 
toamnă și fertilizată cu îngră
șăminte organice și chimice. S-au 
asigurat din
cesare. __ _ . ...
cultura legumelor a fost amplasata 
pe terenuri irigate.

Soarta producției de legume sa 
hotărăște acum, primăvara. Se 
poate aprecia că însămințarea șl 
plantarea legumelor timpurii se 
desfășoară în condiții mai bune de
cit In anul precedent. în sensul că 
s-au depășit deja suprafețele insă- 
mințate la unele culturi : morcovi, 
ceapă. pătrunjel. sfeclă etc. In 
schimb, nu s-au realizat în între
gime la usturoi din lipsă de să- 
mință și la plantatul verzel timpu
rii — 45 ha în loc de 56. In ceea 
ce privește acoperirea și plantarea 
celor 12 ha solarii, acestea s-au 
realizat numai In parte. La coope
rativele agricole Mihai Viteazul șl 
Cășeiu au rămas citeva hectare 
neacoperite și. deci, neplantate, 
din lipsă de polietilenă. De ase
menea, In unele unități, cum ar fi 
Jucu, Cășeiu, Unirea-Turda, Vi
ile Dejului, nu a existat o con
cordanță în ce privește eșalonarea 
producerii răsadurilor. In ultimele 
zile au fost luate măsuri ca între 
unitățile cultivatoare să se facă 
schimb de răsaduri. S-a făcut 
prea puțin pentru asigurarea din 
producție proprie a necesarului de 
cartofi, județul fiind deficitar prin 
calcul cu circa 4 000 tone.

__ vreme semințele nc- 
Aproape 70 la sută din

Ing. Emil Munteanu, director ad
junct al I.L.F., ne-a informat că 
au fost luate masuri pentru a se 
asigura. In județ, o bază proprie, 
puternică, menită să asigure ne
cesarul de legume, atit in stare 
proaspătă, cit și pentru prelucra
re. întreaga suprafață de teren a 
fost amenajată pentru irigații. Din 
vreme, pe circa 1 500 ha grădină 
o fost transportat gunoi de graid, 
iar oe alte 1 300 lui au fost împrăș
tiate îngrășăminte chimice. Pentru 
obținerea de legume timpurii, coo
perativele agricole au amenajat 
peste 53 000 mo de răsadnițe și o 
mare suprafață de solarii. Pe an
samblul județului au fost insămin- 
tate. pină la această dată, toate 
suprafețele planificate pentru ma
zăre. ceapă, rădăcmoase. a fost 
plantată varza timpurie. Au fost 
asigurate, de asemenea, răsadurile 
necesare pentru cele 300 ha roșii, 
220 ha ardei și 200 ha varză de 
toamnă. Totodată, se pregătește te
renul ce va fi insămințat cu fasoie 
si alte culturi din epoca a doua.

La ferma Letea a I.A.S. Bacău, 
unitate specializată In producerea 
legumelor, activitatea se desfășoa
ră pe mai multe fronturi : mași
nile șl tractoarele discuiau ultime
le suprafețe ce vor fi plantate cu 
roșii și ardei. O activitate intensă 
se desfășoară și In grădinile de 
legume ale cooperativelor agricole 
din Fărăoani și Săucești. La Fă- 
răoani, bunăoară, peste 200 de oa
meni plantau ultimele hectare cu 
cartofi. Alături, la Săucești. coope
ratorii terminaseră plantatul ver- 
zei timpurii și insămințatul rădă- 
cinoaselor.

Din datele ce ne-au fost oferite 
de direcția agricolă, rezultă că au 
fost plantate integral suprafețele 
prevăzute a se cultiva cu cartofi, 
care însumează 1610 hectare, de- 
pășindu-se prevederile stabilite. In 
schimb, la unele sortimente de le
gume din epoca intii nu s-a reali
zat planul de insămîntări și pian-

Mineralierul se înalță
odată cu docurile

Tn partea de sud n portului Con
stanța, pe un vast șantier care în
globează lucrări d-‘ o mare diversi
tate, bătălia pentru construirea în 
actualul cincinal a primelor două 
mineraliere de maro tonaj a lnlr.it 
intr-o fază febrilă, a căpătat carac
terul unei ofensive la care participă, 
intr-o cooperare perfectă, colectivele 
n trei mari unități : întreprinderea 
de construcții hidrotehnice, trustul 
do construcții Industriale și Șantie
rul naval Constanța. Și această at
mosferă rodnică de muncă este re
dat.! de jeturile de foc ale su
telor de aparate de sudură, de zgo
motele tablelor ' ‘
pneumatice și ale 
îndoaie docil, de 
al autotranspor- 
toarelor supraîn
cărcate, de roti
rile telescopice 
npre ferestrele 
cerului ale maca
ralelor gigant a- 
flate mereu sub 
sarcină. Obiecti
vul urmărit este ciștigarea timpului.

Constructorii ”
propus, după 
un panou de 
țâ, ca in ___ ______  ___
să Încheie construirea celor două 
docurl uscate. Dar tot ei, ne spune 
lnginerul-șef al șantierului, Petro 
Nicolae, au și un alt angajament 
„secret" : acela de a termina lucrarea 
exact in ziua de 28 aprilie, cind so 
încheie un an de la punerea in priză 
a primei bene de beton la radierul 
acestei lucrări. De curind, a început 
construirea casei pompelor, o lucrare 
de mărimea unui bloc cu 8 etaje. 
Odată cu excavarea pămintului pen
tru fundație au țîșnit de dedesubt 
apele. Imediat au fost puse in func
ție motopompele de absorbție, iar 
echipa de fierari care urzea țesătura 
de oțel ' ................ ‘ ••
16 ore. 
Nicolae 
Teodor 
pină a 
de ore. . „ ___ _______ _
preluată de betoniști, cu grija ca nu 
cumva să crească nivelul apelor și să 
le pună in pericol lucrarea. Acum, 
cind ritmul de lucru la betonare a 
atins cotele maxime de 900 mc po 
zl și cind mai sint puțini mc de be
ton de turnat, constructorii de la 
I.C.H. sint siguri că „secretul" lor 
poate fi făcut public. Intre timp, 
uriașele porți ale ecluzei docurilor, 
cintârind 800 de tone, au fost con
struite la Șantierul naval de la Ga
lați : ca atare, cargoul „Dolj" a plecat

bătute de ciocane 
oțelului caro so 

uruitul trepidant

0 ideo originală, 
o experiență valoroasă

la I.C.H. și-au 
se vede pe 
mare distan- 

pragul zilei de 1 Mai

ele 
cum 

la

a fundației a lucrat continuu 
Șapte dintre ei. printre care 
Penuașu, Valentin Clinciu și 
Sandu, au rămas pe șantier 
doua zi dimineață, adică 24 
pină cind lucrarea a fost

să le aducă și va urma închiderea. 
După montarea lor și a puternicelor 
pompe, dorurile vor puii 
date sau golite cu apă de mare 
comandă.

Concomitent, constructorii <le 
T.C.I. care au ridicat uriașa hală 
construcție a corpului navelor, 
interiorul căreia se lucrează la • 
bitarea tablelor celui de-al doilea 
mineralier, montează ultimele uti
laje, între caro 14 pwlnri rulante, 
din care unul cu o deschidere da 
48 m și o putere de 32 tone, cel mai 
mare din țară, este așteptat zilele 
acestea să sosească de La Bocșa.

Iată și șantierul unde 
leșie primul mineralier 
tone. Din 6 blocuri, cit 

vasul 
tală, 
4 
și se trece 
«aceste zile la al 
cincilea. Terme
nele stabilite prin 
angajamente scri
se pe pancarte — 
și anume, pină la 

20 aprilie, pentru terminarea primelor 
blocuri, au fost devansate cu 10 zile 
și. astfel, la 10 aprilie, echipele do 
lăcătuși conduse de Stoica Nichltu, 
Grosu Dumitru și Caragea Constan
tin erau gata să treacă la asambla
rea primelor secții ale celui dc-al 
doilea mineralier in docul alăturai. 
„Secretul" acestui avans ni-1 explică 
inginerul Vasile Plăcintă, șeful sec
ției navale : constructorii s-au spe
cializat in montarea secțiilor fiecărui 
bloc, emoțiile începutului au fost de
pășite și au trecut chiar la îmbună
tățirea tehnologiei la montaj, astfel 
Incit secțiile mai mici sint cuplate 
cite 2—3 și după aceea sint urcate 
La montaj, in blocul corpului navei 
din care fac parte. Ca atare, dacă in 
primele luni, zilnic se monta cite o 
secție, in prezent se montează cite 
2 sau chiar 3 in fiecare zi. Ritmul 
acesta a fost impus și de faptul că 
macaraua de 120 de tone, folosită la 
ridicarea secțiilor pe corpul navei, 
va trebui să lucreze, odată cu sosi
rea jforților docului, și La montarea 
acestora in doc. Și, astfel, in ziua 
de 10 aprilie, două treimi din corpul 
mineralierului de 55 000 de tone au 
fost încheiate, constructorii creind 
mecanicilor front de lucru, în. pupa 
navei, pentru montarea motoarelor 
și a complicatelor mecanisme, el 
trecînd La asamblarea celui de-al 
doilea mineralier.

întrecerea 
minerilor

fi Inun- 
la

la 
de
in. 

de-

se cons tru
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pe orizon- 
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prezent 
montate 

in

George MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteil*

ÎNAINTE DE TERMEN

(Urmare din pag. I)
din „Țara de sus“ — de la Leșu- 
Ursului, Vatra Dornei, Fundu 
Moldovei — au extras peste plan 
200 tone m«angan, 1600 tone bari- 
tă. 420 tone vitherit.

Chemarea minerilor din Vulcan 
a avut și are un ecou puternic «1 
în rindurile colectivelor din m li
nele prahovene. Minerii de la Fi- 
lipeștii de Pădure au îndeplinit, 
Încă de la 1 aprilie, angajamentul 
anual de a extrage suplimentar 
20 000 tone cărbune. Ei și-au mă
rit angajamentul la 40 000 tone, 
din care cel puțin 25 000 tone să 
fie extrase In plus pină la 1 Mai.

In Valea Jiului, în bazinul Me
trului, in minele sucevene sau in 
cele prahovene se lucrează In sub
teran ; la Rovinari exploatarea 
cărbunelui se face „la zi". Dar și 
lntr-un loc și in celălalt ortacii 
sint animați de un obiectiv unic : 
mai mult, mereu mai mult cărbu
ne. Brigăzile conduse de Vespasian 
Catană. Petrlșor Fiona, Dumitru 
Sânăuțeanu — la Vulcan ; cele 
conduse de Vasile' Agheorghesei, 
Constantin Grădinaru, Traian Pop 
— La Uricani ; cele ale Iul Pe
tre Băncilă și Ion Demeter — la 
Paroșeni ; șl mai ales brigăzile lui 
Petre Constantin, Erou al Muncii 
Socialiste, și Ion Sălâgean — la 
Lupeni, sint formațiile aflate In 
fruntea întrecerii socialiste ce se 
desfășoară in abatajele Văii Jiu
lui. Dar spre poziția lor de frun
tașe țintesc multe alte brigăzi de 
lucru ; practic — toate form«ațlile. 
Așa se explică, bunăoară, asuma
rea de către minerii de la Vulcan 
a unui nou angajament anual, de a 
da 2-1 000 tone cărbune peste plan.

Și minerii din Maramureș și Su
ceava, șl cei din Banat sau Alba 
au fruntașii lor. Iată, de pildă, la 
exploatarea de la Baia Sprie bri
găzile conduse de Dumitru Poduț 
și Grigore Săbădiș sint printre 
formațiile de lucru care au obți
nut rezultatele cele mai bune ; 
minereul de calitate superioară ex
tras in plus față de prevederi de 
la începutul anului și pină acum 
de sectorul II in care lucrează 
cele două brigăzi, constituie garan
ția unor succese și mai mari, care, 
de fapt, se înregistrează incă din 
aceste zile de aprilie. In Alba, fo
losind cu randament sporit mași
nile și utilajele din dotare, colec
tivul întreprinderii miniere Baia 
de Arieș a realizat de la începu
tul anului și pină In prezent can
tități importante de productie-mar- 
fă suplimentară.

In întrecerea socialistă, un re
zultat de prestigiu au obținut și 
minerii de la Ilba : ei au îndepli
nit de pe acum planul pe primii 
patru ani ai cincinalului. Acum 
angajamentul muncitorilor de la 
Ilba este ca să realizeze cincina
lul la 31 decembrie 1974, ded cu 
un an mai devreme 1

Noroc bun 1
In încheiere, o scurtă convorbi

re cu tovarășul Ovanez Arabagian, 
director in Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei.

— Rezultatele bune Înregistrate 
în ramura extractivă în primul 
trimestru au la bază cunoaște
rea și pregătirea temeinică, din 
vreme, a planului pe acest an — 
ne-a spus interlocutorul. Pe de 
altă parte, pe parcursul îndeplinirii 
prevederilor, ori de cite ori a fost 
necesar, intervenția hotărită, la 
fața locului, a centralelor de re
sort, a specialiștilor din minister 
și chiar direct a conducerii minis
terului, in conlucrare cu organele 
locale de partid și de stat, s-a 
soldat, de fiecare dată, cu rezol
varea operativă a problemelor ce 
•-au ivit intr-un moment sau al
tul.

Acum, de pildă, ce probleme 
■e ridică în această ramură ?

— Intr-o serie de unități minie
re, în primul trimestru al anului, 
realizind o producție peste plan, 
colectivele respective nu au reușit 
•ă se încadreze și în nivelul de 
cheltuieli prevăzut. De ce s-a a- 
juns aici și, mai ales, ce trebuie 
întreprins pentru lichidarea aces
tei situații nefavorabile, acolo unde 
s-au înregistrat ? — iată întrebă
rile al căror răspuns il urmăresc 
în aceste zile largi colective din 
centrale și minister.

BOTOȘANI (Prin telefon, de 
la Tiberiu Brăcscu). — In cin
stea zilei de 1 Mai. colectivul 
de muncă al secției județene de 
distribuție a energiei electrice- 
Botoșani a raportat terminarea 
cu mult timp înainte de terme
nul planificat a acțiunii de tre
cere a tuturor instalațiilor elec
trice la tensiunea de 20 kV.

începută în anul 1971, lucra
rea a necesitat schimbarea a 
peste 650 transformatori am
plasați de-a lungul a 1 600 km 
linie electrică aeriană, conduce 
La ridicarea capacității de trans
port a energiei electrice cu 25 
la sută și reducerea pierde
rilor de energie prin transport 
și distribuție cu 30 la sută.

județul

Imagine dintr-o secție a întreprinderii 6ibiene „Flamura

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteil*

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteil

0 PREȚIOASĂ REDRESARE
De trei ori valoarea producțiilor la hectar - iată principalul rezultat 

al acțiunii de consolidare economică a cooperativelor din județul Satu-Mare
în condițiile trecerii la o agricultură Intensivă, de înaltă producti

vitate si eficiență economică, problema hotăritoare pentru dezvoltarea 
cooperativelor agricole o constituie întărirea puterii lor economice, 
ridicarea acestora la un nivel de dezvoltare care să le permită acu
mularea unor importante fonduri materiale și bănești. La Conferința 
pc țară a cadrelor de conducere din agricultură s-a subliniat necesi
tatea ca organele județene de partid și de stat, specialiștii să spri
jine cooperativele agricole rămase in urmă, să le acorde ajutorul ne
cesar pentru ca in următorii 2—3 ani să-și îmbunătățească radical ac
tivitatea de producție și economico-financiară. In rindurile ce urmează 

.. ... ----,---------- -- întreprinse în județulprezentăm rezultatele unei asemenea acțiuni întreprinse 
Satu-Mare, care s-a soldat cu rezultate foarte bune.

O statistică întocmită la sfirșitul 
anului 1970 arăta că in județul 
Satu-Mare 68 de cooperative agri
cole aveau o situație economică 
nesatisfăcătoare. în unele din ele 
datoriile, acumulate an de an. ca 
urmare a nerambursării creditelor 
scadente si a plăților către furni
zori, ajunseseră să depășească ave
rea obștească. La indicația biroului 
comitetului județean de partid s-a 
făcut o amplă analiză a situației și 
s-a întocmit un plan de măsuri vi- 
zînd redresarea cooperativelor agri
cole slab dezvoltate. înfăptuirea 
prevederilor cuprinse în acest pro
gram a fost urmărită în permanență

agricola 
care s-a 

...----------- ------ —- sint
deosebit de semnificative. In numai 
3 ani au fost recuperate creditele 
restante de circa 45 milioane lei și 
achitate alte 23 milioane lei pe care 
aceste unități le datorau stațiunilor 
de mașini agricole, diverșilor furni
zori etc. Intr-o perioadă relativ 
scurtă au fost scoase dintr-o situa
ție financiară grea peste 85 la sută 
din cooperativele agricole, iar unele 
din ele‘s-au ridicat la nivelul celor 
mai bune cooperative agricole din 
județ. Pentru edificare vom da ci
teva exemple :

de organele de partid 
din județ. Rezultatele 
ajuns in urma acestei

Șl 
la 

acțiuni

cooperativa agricolă

Indicatori Bogniș Dorolț Păuleștî

(în milioane lei) 1970 1973 1970 1973 1970 1973

Valoarea produc
ției globale 

Venituri bănești 
Producția netă 
Tond de retri

buire

«.2
3.1
1.3

0.9

14.5
8.7
7.0

2.7

2
1.2
0.1

1.1

8.8
5.3
4.5

2

8.3
4.9
2.4

2.5

18.8
13,1
6.2

4.5

începlnd cu anul 1971, cooperati
vele agricole slab dezvoltate au fost 
repartizate unor ’ 
din specialiști, 
viști de partid. Fiecare

colective formate 
economiști și acti- 

_.T_ r____  I-.: “î colectiv a
lucrat in cadrul unui consiliu inter- 
cooperatist. împreună cu consiliiie
de conducere și specialiștii din coo
perativele agricole respective s-a 
analizat. situația economico-finan
ciară. au fost identificate posibilită
țile de dezvoltare a acelor ramuri și 
sectoare care să aducă, intr-un timp 
•curt, venituri cit mai mari. Si, 
astfel, în iarna anului 1971 a început 
acțiunea de revitalizare economică a 
mai bir.e de trei pătrimi din numă
rul cooperativelor agricole din ju
deț.

Pe un plan larg f-a acționat, po
trivit programului de măsuri stabi
lit. per.tru zonarea producției agri
cole. Dar nu orice zonare, ci una 
prioritară, in sensul orientării aces
tor cooperative spre extinderea unor 
culturi intensive și care aduc veni
turi mari, caracterizate printr-un 
înalt grad de rentabilitate. De la 
început s-au repartizat, prin plan, 
culturile și speciile de animale in 
concordanță cu condițiile pedoclima
tice existente in fiecare unitate. Și 
astfel, în multe unități, ponderea 
plantelor tehnice in structura cultu
rilor a ajuns pină la 40 la sută. 
Concludent este următorul exemplu : 
din cele 8 000 de hectare, ce se cul
tivă in județ cu cinepă și in pentru 
fuior, peste 80 la sută au fost am
plasate in unitățile slab dezvoltate. 
Cooperative agricole — cum sint 
erle din comunele Baba Novac. va- 
lea Vinului, Pomi, Dorolț ele. - ob-

țin anual, prin valorificarea cînepil 
și inului, intre 500 000 și 1,2 milioane 
lei. Cultura căpșunului — una dintre 
importantele surse de venituri pen
tru cooperative — a fost extinsă, 
cu precădere, in satele din nordul și 
estul județului, acolo unde ea con
stituie o cultură tradițională și gă
sește condiții bune de dezvoltare. 
La Călinești-Oaș. pe terenuri altă
dată neproductive, a fost. înființată 
cea mai mare fermă din județ spe
cializată in cultura căpșunului. Nu
mai de pe această suprafață se ob
ține anual un venit de 4.5 milioane 
lei, adică cam de trei ori mai mult 
decit totalul veniturilor realizate de 
această cooperativă in 1970. Ferma 
din satul Giungi, a cooperativei agri
cole Ghirișa. a încasat anul trecut, 
din valorificarea căpșunilor, peste 
2.7 milioane lei. Asemenea rezultate 
au obținut și cooperativele agricole 
Turulung, Tarna Mare, Drăgușeni, 
Iojib. Porumbești. care cultivă mari 
suprafețe cu căpșuni.

In cadrul acțiunii de redresare 
economica a cooperativelor agricole 
s-a avut in vedere ?! reconsidera
rea altor culturi cu tradiție în a- 
ceastă parte a țârii. Este vorba de 
trifoiul pentru sămințâ. care, cu 20 
de ani in urmâ, constituia principala 
ocupație a multor agricultori din 
zona Carei-Tășnad. In prezent. 43 
din cele 63 de cooperative conside
rate slab dezvoltate cultivă între 50 
și 100 hectare cu trifoi pentru să- 
mînță. Este șuficient să amintim 
că anul trecut județul Satu-Mare a 
produs perie 600 de tone din aceas’a 
sămințâ. din care unitățile agricola 
au încasat circa 16 milioana lei.

Dar zonarea, oricît ar fi fost ea de 
bine gindită, in condițiile acestui 
județ nu putea da rezultate dacă nu 
era însoțită și de unele măsuri care 
să asigure valorificarea întregului 
potențial productiv al pămintului. 
Este vorba, în primul rind, de am
ple lucrări de îndiguiri și desecări 
efectuate la Livada, Cărei și in zona 
Oașului. Desigur, volumul cel mai 
mare de lucrări a fost făcut din fon
durile statului, dar la executarea lor 
au participat și unitățile agricole 
atit cu bani, cit și cu forță de 
muncă. Au fost scoase, pentru tot
deauna, de 6ub influența băltirii 
apei, suprafețe mari care, în unele 
locuri — Gherța Mare, Vama, Căli- 
nești, Tirșolț, Turț — cuprindeau 
aproape întreaga suprafață arabilă.

Solurile podzolice din Oaș și de 
pe dealurile din estul județului 
aveau nevoie și de amendamente. 
Programul din 1971 prevedea ca, in 
fiecare an, să se aplice amenda
mente pe cel puțin 9 000 hectare. Au 
fost ani cind această lucrare s-a fă
cut chiar pe 11 000 hectare, aplicin- 
du-se 53 000—55 000 tone. Amenda
mentele, împreună cu ingrășămintele 
au influențat substanțial nivelul re
coltelor. Suprafețe mari de teren 
de la Negrești, Valea Vinului, Căli- 
nești, care altădată nu produceau 
decit pipirig, aduc azi venituri între 
2 000 și 3 000 lei la hectar. Nu e prea 
mult, dar nu trebuie uitat că acțiu
nea abia e la început.

Un punct important al programu
lui amintit prevedea constituirea 
unei comisii care să sprijine coope
rativele in exercitarea unui control 
preventiv al cheltuielilor. Din co
misie fac parte directorul sucursalei 
județene a Băncii agricole, directo
rul pentru probleme de planificare 
de la direcția agricolă, un vicepre
ședinte al uniunii județene a coope
rativelor agricole și reprezentantul 
consiliului județean de control 
muncitoresc al activității economico- 
sociale. înainte de a angaja unele 
cheltuieli, conducerile cooperativelor 
agricole respective analizează, îm
preună cu membrii comisiei, oportu
nitatea cheltuielilor, optindu-se pen
tru cele strict necesare și alegin- 
du-se soluțiile cele mai puțin costi
sitoare.

Desigur, principalul ciștig al aces
tei acțiuni il constituie 
economice și financiare . 
obținute : în numai trei ani. valoa
rea producțiilor la hectar obținute 
pe ansamblul acestor unități s-a tri
plat. Concomitent, și tocmai pe a- 
ceastâ bază, au crescut veniturile 
membrilor cooperatori. S-a demon
strat in mod convingător câ unități 
considerate, ani la rind, slab dezvol
tate pot să obțină realizări dintre 
cele mai bune. Totul a depins de 
felul in care s-a ținut seama de 
condițiile fiecărei zone de produc
ție, dar mai ales de oamenii de aici. 
Putem vorbi astăzi despre rodnicia 
dealurilor Oașului sau de la poalele 
Codrului, de înlăturarea deosebirilor 
economice, pină nu de mult fla
grante. dintre diferitele sate ale ju
dețului, pentru că aici s-au găsit 
oameni harnici, cu idei și inițiative 
valoroase, care au reușit să schimbe 
o mentalitate, redind pretutindeni 
Încredere in forțele omului de a 
smulge pămintului cit mai multe 
roade.

La întreprinderea

„Flamura roșie"
din Sibiu

rezultatele 
superioare

Iosif POP

CORELARE MAI ECHITABILA
(Urmare din pag. I) economie de

Importante 
economii de 

mase plastice 
SIBIU (Corespondentul „Scin- 

teii", Nicolac Brujau). — Conco
mitent cu preocupările pentru 
reducerea consumului de metal, 
energie electrică și combustibil, 
la întreprinderea „Flamura ro
șie" din Sibiu, una din marile 
unități ale industriei noastre 
ușoare, profilată pe producția de 
accesorii și piese de schimb 
pentru industria textilă și pe 
realizarea unul important vo
lum de bunuri de consum, se 
află in plină desfășurare o lar
gă acțiune de revizuire a tutu
ror tehnologiilor de fabricație 
in vederea economisirii maselor 
plastice. Pină in prezent, au 
fost revizuite și îmbunătățite 
450 de tehnologii aplicate frec
vent la secțiile termoplaste 
(pentru grupa țevi textile), sti
louri și flori artificiale. In ma
joritatea cazurilor e vorba de 
introducerea unor tehnologii 
moderne care, in primul tri
mestru al anului, au condus la 
economisirea a patru tone de 
mase plastice, indepllnindu-se 
astfel angajamentul Întreprinde
rii pe întregul an. De subliniat, 
de asemenea, faptul că prin ac
țiunea de revizuire a tehnolo
giilor la grupele accesorii și 
piese de 6chimb, întreprinderea 
a înregistrat, in aceeași perioa
dă, importante economii de me
tal.

la satisfacerea in cit mai bune con
diții a nevoilor fiecărui om al mun
cii. Partidul a apreciat că, in actuala 
etapă, raportul dintre veniturile mari 
și cele mici, adică dintre retribuția 
netă maximă a directorului general 
al celei mai importante centrale in
dustriale și retribuția minimă acor
dată unui muncitor necalificat (în
grijitor de birou), în prima zi de 
angajare, trebuie să fie de circa 6 
la 1. Desigur, nu poate fi omis fap
tul că societatea noastră socialista, 
încă de la apariția el, a îmbi
nat intr-o anumită măsură repartiția 
după muncă cu repartiția după ne
voi. Din primii ani ai construcției 
socialismului, o parte clin venitul na
țional a fost alocat fondurilor sociale 
de consum, destinată pentru acope
rirea gratuită a nevoilor referitoare 
la protecția sănătății populației, 
educației copiilor, dezvoltării cultu
rii etc.

— Se cuvine să facem obser
vația că. odată cu creșterea 
prioritară a veniturilor mici, 
partidul a asigurat sporirea co
respunzătoare a veniturilor mari, 
dar intr-un raport mai echita
bil, care să reflecte schimbările 
survenite in întreaga viată so- 
cial-economică a țării.

— Congresele al IX-Iea șl al X-Jea 
aJc partidului au marcat momente 
esențiale in aplicarea consecventă a 
principiului repartiției după cantita
tea și calitatea muncii. Merită amin
tit. în acest sens, politica de ridicare 
continuă a retribuției tarifare minime 
pe economie, de la 570 de lei lunar la 
700 lei lunar in anul 1967, la 800 lei lu
nar în anul 1970 și la 1 000 lei lunar in- 
cepînd cu 1 septembrie 1972. In anii 

1974-1975, conform programului stabilit 
da Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, se va efec
tua cea de-a doua etapă de majorare 
fi retribuției prevăzută pentru acest 
cincinal, ajungindu-se la o retribu

ție tarifară minimă pe ___________
peste 1100 lei lunar. Tocmai ca ur
mare a creșterii prioritare a retribu
țiilor mici, se va ajunge la sfirșitul 
anului viitor, pe ansamblul econo
miei, la o retribuție medie de peste 
1 950 lei lunar, adică cu peste 35 la 
sută mai mare decit retribuția medie 
lunară înregistrată In anul 1970.

Consecvența exemplară cu care 
partidul a urmărit ridicarea prioritară 
a nivelului de trai al celor cu ve
nituri mici, asigurarea unor raporturi 
echitabile intre veniturile diferitelor 
categorii sociale, ținind seama, în 
primul rind, de contribuția fiecăruia 
in producție și In viața socială, au de
terminat reducerea raportului dintre 
retribuțiile nete cele mai mari și cele 
mai mici de la peste 20 la 1. cit a 
fost in 1950. la circa 10 la 1 in 1965 și 
apoi la aproximativ 7 la 1 în 1970, 
urmînd să ajungă — după cum am 
mai spus — la circa 6 la l la sfirși
tul actualului cincinal. In același 
timp, ținind seama de deosebirile ce 
se mențin intre diferitele forme ale 
muncii concrete, partidul se pronunță 
cu hotărire împotriva oricăror forme 
de egalitarism, stimulind contribuția 
efectivă a fiecărui membru al socie
tății la propășirea țării. De altfel, 
trebuie remarcat că și în țările dez
voltate industrial se manifestă tot 
mai pregnant tendința de reducere 
a decalajului dintre cea mai mare și 
cea mai mică retribuție.

— Care sint căile practice, 
preconizate in proiectul legii re
munerării, pentru crearea unui 
raport mai echitabil intre veni
turile mari și cele mici ?

— Trebuie spus, din capul locului, 
că in cadrul celor aproximativ 16 pro
cente. cu cit este prevăzut să se ma
joreze retribuțiile in anii 1974 și 1975, 
se va realiza o sporire însemnată a 
retribuțiilor mici. Astfel, vor benefi
cia cu prioritate de această prevedere 
toți oamenii muncii cu venituri mai 
mici, cu deosebire tinerii aflați in 
primii ani de activitate, precum |i un

foarte mare număr de femei, atrase 
în ultimii ani in activitatea produc
tivă. Deopotrivă, numeroși oameni ai 
muncii beneficiază de creșteri priori
tare ale retribuției prin corelarea ni
velului de retribuire a activității pe 
care o depun cu alte activități si
milare.

— Vă rugăm să ilustrați aces
te idei printr-o referire concre
tă la un caz din economie.

— Mă voi referi, bunăoară, la ri
dicarea substanțială a retribuțiilor 
tarifare ale muncitorilor calificați din 
primele categorii de calificare ; 
aceștia beneficiază de majorări de 
retribuții tarifare care se situează în 
jurul sumei de 300 lei lunar. Dacă 
luăm In considerare și unele corelări 
efectuate — așa cum este cazul ra
murii poligrafice, al cărei nivel A a 
fost aliniat cu cel al ramurii metalur
giei neferoase, poligrafia B luind lo
cul actual al poligrafiei A — este 
evident că retribuțiile mici Înre
gistrează creșteri substanțiale. De 
asemenea, in ceea ce privește ramura 
textilă, în care ponderea cea mai 
mare o au femeile, și Îndeosebi fe
meile tinere, retribuția tarifară a 
primei categorii, la nivel de bază, va 
crește cu peste 300 lei lunar. Desigur, 
astfel de majorări s-au prevăzut și 
la alte categorii de oameni ai mun
cii, cum ar fi învățătorii, educato
rii etc.

Se desprinde clar că esența pre
vederilor proiectului legii remuneră
rii constă în stabilirea mai precisă a 
retribuțiilor, in funcție de cantitatea, 
calitatea și importanța socială a mun
cii. în crearea unui ranort mai 
echitabil pe scara retribuțiilor, ceea 
ce constituie un pas înainte pe linia 
perfecționării relațiilor de repartiție 
în societatea noastră. Elementele 
principiale noi, promovate prin noul 
proiect al legii remunerării asigură 
o retribuție mai exactă a muncii 
depuse, pe baza unor criterii mai 
obiective, mai stabil®.

lnlr.it


PAGINA 4 SClNTEIA — vineri 19 aprilie 1974

IERI AU ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI

Lucrările celei de a XXIK-a sesiuni ProgrAmnl 1

A doua Conferință națională
a creatorilor disi cinematografie

a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa
dimineața. Bucu- 

important» 
cea de-a 

I economi- 
itru Europa. Pentru pri- 
elungata sa activitate, 
fâșoarâ lucrările ‘csiu- 
ln afara sediului da

Ici sesiuni par- 
țârllnr membra 

tentant! ai unor 
Internationale. Au fost 
ședința de deschidere a 

, Gheorghe Cinară, primarul 
al Capitalei. Vasile Ghga. 

istrului afaqerilor ex- 
invitați, ziariști ro-

rr. MiloRlav Hruza. 
Comisiei economice a 

pentru Europa, a adresat 
mulțumiri guvernului român 

I condițiile favorabile create in 
vederea desfășurării lucrărilor aces
tui organism internațional in capi- 
t.tia României. Subliniind importanța 

'!?! rtBtunf, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că ea va contribui 
Ia intărirea și lărgirea relațiilor do 
colaborare și cooperare în domenii 
do mare interes general, ceea ce re- 
p-‘-r r,tâ un aport la instaurarea unul 

de pace și înțelegere între

numele locuitorilor 
pe participanții la lu

crări. primarul general al Capitalei. 
Gheorghe Cioară, a spus : „Desfășu
rarea actualei sesiuni la București, 
prima dată în afara sediului său. 
semn al aprecierii pe care țările 
membre ale comisiei o dau contribu- 
t. i active a României la 
securității și dezvoltării 
pe continentul european, 
pentru orașul nostru o 

tis fac 
sublii
rnac ,______________________ ,__
destindere, realizarea securității, lăr
girea și diversificarea cooperării in 
Europa. In contextul politic in care 
se afirmă cu tot mai multă vigoare 
principiile noi ce trebuie să stea 
Ia baza relațiilor dintre state, 
sf - unea comisiei va da un nou im
puls operei de colaborare in aceas
tă regiune a lumii — a arătat pri
marul general al Capitalei, care și-a 

totodată, convingerea că 
va reprezenta o contribuție 

maicrâ la cauza păcii si progresu
lui in lume.

S-a dat apoi citire 
ere tarul ui general al 
Waldheim. transmis 
siunL In care, după ____
calde mulțumiri guvernului Româ
niei pentru invitația de a convoca 
la București această reuniune, dă o 
înaltă apreciere activității desfășura
te pină în prezent de Comisia eco
nomică a O.N.U. pentru Europa. Re
levi nd mutațiile survenite în viața 
politică internațională, in mesai se 
spune : Tendința spre destindere in 
Europa a fost dovedită de deschi
derea Conferinței pentru securitate 
s; cooperare in Europa, in cadrui că
reia C.E.E. este angajată in mod ac- 
t.v si fată ce care manifestă o vie 
preocupare. într-adevăr. de-a lungul 
ariilor comisia a contribuit ia 
crearea climatului necesar realizării 
acestui progres, fapt de o semnifi
cație considerabilă. Cooperarea re
gională constituie o parte integran
ti si esențială in promovarea des
tinderii și progresului economic. Ei 
trebuie insă proiectată și înfăptuită 
in cadrul mai larg al problemelor 
lumii contemporane. Sint pe deplin 
încredințat că C.E.E. va cistiga o 
importantă din ce in ce mai mare 
nu numai în promovarea păcii și 
prosperității in Europa, ci ca o com
ponentă de bază a comunității in
ternaționale.

Janez Stanovnik, secretar executiv’ 
al C.E.E.. în discursul său de des
chidere 6-a referit pe larg la pro
blemele actuale care confruntă via
ta economică internațională, insistind 
a-upra fenomenelor economice spe- 
cifice continentului european. în a- 
cest context, el a subliniat necesi
tatea unui nou sistem economic mon-

edificarea 
cooperării 
constituie 
deosebită 

și un prilej de profundă ... 
lie". Tn continuare, vorbitorul a 
liat acțiunile întreprinse de țara 
•ă pentru întărirea cursului spre

>a-

exprimat, 
acea*

mesajului se- 
O.N.U.. Kurt 
prezentei se
ce adresează

structura politics șl economică a Eu
ropei cer — a menționai el — o re- 
definire a conceptului de dezvoltare 
in condițiile intensificării continue a 
schimburilor de valori materiale și 
soirituale Intre popoare. El s-a re
ferit in continuare la rolul tehnolo
giei in dezvoltarea economică a Eu
ropei si lărgirea cooperării și co
laborării in acest domeniu, ceea ce 
constituie de altfel tema DrinclDală 
a dezbaterilor actualei sesiuni.

Di>nâ ședința de deschidere a se
siunii s-a Irecut la adoptarea agen
dei de lucru a sesiunii pe care fi
gurează pe prim dan examinarea 
silaatici economice din Eurona și ac
tivitățile comisiei șl punerea in a- 
DÎicare a priorităților timnd seama 
îndeosebi de tema ..Rolul tehnologiei 
in dezvoltarea economică a regiunii 
C.E.E.". Va fi dezbătută, do asemenea, 
contribuția comisiei la programele Na
țiunilor Unite pentru ajutorarea ță
rilor in curs de dezvoltare, precum 
și cooperarea cu alte organizații in
ternaționale. în cadrul lucrărilor va 
fi abordat șl modul In care se apli
că rezoluțiile și hot.iririle comisiei 
privind dezvoltarea comerțului, coo- 
porarea industrială, problemele e- 
nergiei In Europa etc. Alto puncte 
de pe ordinea de zi se referă la 
programul de lucru și prioritățile 
pentru anul 1974—1975 șl pe termen 
lung, raportul anual al comisiei că
tre Consiliul economic și social și 
alte probleme curente alo activității 
acestui organism internațional.

în ședința plenară de după-amiază, 
au luat cuvintul A. Farace (Italia), 
K. G. Lagcrfelt (Suedia). W. H. Bar
ton (Canada). Eduardo de Laiglesia 
(Spania). Janos Szita (R.P.U.), Ray
mond Probst (Elveția), Axel Herbst 
(R.F.G.). Klaus A. Sahlgren (Finlan
da). care au subliniat contribuția ac
tivă ne care lucrările actualei se
siuni a C.E.E. o pot aduce in spri
jinul Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa. Vorbitorii s-au 
referit ne larg la problemele privind 
înlesnirea transferului de tehnologie 
intre toate țările. înlăturarea barie
relor care mai există in calea Dro- 
movării comerțului internațional șl 
cooDcrării economice si tehnico-ști- 
intifice.

Relevind că sesiunea actuală își 
desfășoară lucrările intr-un climat 
politic marcat de o intensificare a 
preocupărilor și acțiunilor pentru a- 
sezarea relațiilor dintre state pe 
principii noi. democratice, pentru a- 
bo rd a rea curajoasă și in substanță 
a problemelor majore ce confruntă 
astăzi omenirea, pentru edificarea, 
prin efort propriu și largă cooperare 
internațională, a unei lumi mai 
drepte, conducătorul delegației ro
mâne, Octavian Groza, ministru se
cretar de stat. prim-vicepreședinte 
al Consiliului National pentru Știință 
și Tehnologie, a spus : România 
consideră că Europa trebuie să de
vină tot mai mult o zonă de largă 
și fructuoasă colaborare intre state 
suverane și egale in drepturi, acțio
nează consecvent pentru ca relațiile 
dintre țările europene, dintre toate 
statele lumiL indiferent de orinduirca 
lor social-politică sau nivelul lor de 
dezvoltare, să fie așezate constant, 
f rm și ireversibil pe principiile de
plinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța, respectării și garantării, de 
către toți și față de toti. a dreptului 
sacru și inalienabil al fiecărui popor 
de a-și organiza viața conform aspi
rațiilor sale proprii și nevoilor dez
voltării sale economice și sociale.

Pe baza acestor principii, România 
dezvoltă larg relațiile sale economice 
cu țările membre ale C.A.E.R., cu 
celelalte țări socialiste, cu toate ță
rile lumii, indiferent de sistemul lor 
politic și social și gradul lor de dez
voltare economică.

Comisia economică a O.N.U. pen
tru Europa, precursor in acțiunea de 
cooperare interguvemamentală, a 
sdus vorbitorul, poate să joace un 
rol de prim ordin, poate să contri
buie la consolidarea destinderii, prin

mică care să dea un solid suport 
economic securității șl păcii pe con
tinent.

Intr-o astfel de viziune a rolului 
fi posibilităților Europei și a co
misiei sale economice. România, ca 
tară socialistă in curs de dezvoltare, 
consideră necesar ca. in activitatea 
sa. comisia să se consacre mai ho- 
t.-irit si consecvent realizării unor 
obiective fundamentale și de strin
gentă actualitate, ca eliminarea ob
stacolelor din calea comerțului si 
cooperării industriale, promovarea 
unei diviziuni internaționale a mun
cii mai rationale și mal echitabile, 
sprijinirea accesului tuturor țărilor 
la știința și tehnologia modernă.

Reprezentantul român a apreciat că 
raportul prezentat de secretarul exe- 
culiv relevă progresele realizate de 
comisie și organele ci subsidiare.

Considerăm — a spus el — că a 
venit momentul pentru a se realiza 
un progres calitativ, de substanță in 
domeniul promovării comerțului în
tre țările membre ale comisiei. De 
o deosebită importanță 
impulsionarea schimburilor 
riale este ..............
industriale ..... ..

In acest sens, a fost subliniată ne
cesitatea unui ansamblu coerent de 
măsuri care să faciliteze identifica
re domeniilor și acțiunilor de inte
res real pentru cooperarea intre 
statele europene, prin promovarea 
unor forme variate și moderne, in
clusiv constituirea de societăți mix
te ; să se asigure transferul de teh
nologie. o mai bună circulație a in
formațiilor științifice, tehnice și eco
nomice. soluționarea problemelor 
legate de plățile și finanțarea acțiu
nilor de cooperare, precum și stabi
lirea unui regim cit mai favorabil 
pentru produsele rezultate din coo
perare.

Referindu-se la tema centrală a 
sesiunii, rolul tehnologiei în dezvol
tarea economică, vorbitorul a subli
niat necesitatea facilitării transfe
rului de tehnologie către țările mai 
puțin dezvoltate, menit să contri
buie la folosirea cu mai mare ran
dament a resurselor actuale de ma
terii prime și energie, la fabricarea 
și punerea in circuitul economic a 
unor produse cu grad inalt de pre
lucrare, a unei game de mașini și 
utilaje de înaltă productivitate și 
avantajoasă remunerare la export.

In legătură cu problemele energiei 
și ale unor materii prime, reprezen
tantul român a menționat rolul sub
stanțial sporit pe care-1 poate în
deplini comisia, orlentind activitatea 
organelor sale de specialitate spre 
obiective de interes practic, a căror 
finalizare să concure la intensificarea 
cooperării pe plan european și, in 
același timp, la extinderea colaboră
rii economice și tehnico-științifice 
multilaterale și bilaterale între țările 
europene și celelalte state ale lumii.

In încheiere, vorbitorul a arătat 
că delegația română, împreună cu 
alte delegații interesate, intenționea
ză să propună aprobării sesiunii 
un proiect de rezoluție care, plecind 
de la premisa că îmbunătățirea con
dițiilor actuale in cadrul regiunii și 
rezultatele favorabile ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa pot da un nou impuls și 
deschide noi perspective pentru acti
vitatea viitoare a C.E.E./O.N.U.. să 
reafirme necesitatea creșterii eficien
ței și contribuției comisiei la dezvol
tarea cooperării economice, știin
țifice și tehnologice, hotărirea de a 
concentra activitățile comisiei asu
pra domeniilor practice, de interes 
reciproc, necesitatea de a examina 
noi metode posibile de abordare pen
tru întocmirea și realizarea progra
melor sale.

Concomitent, în ședințe pe comi
tete. in cursul după-amiezii. au fost 
discutate aspecte ale activității orga
nelor subsidiare ale comisiei consti
tuite pe diferite probleme economice.

★
In scara aceleiași zile, Gheorghe 

Cioară, primarul general al Capitalei, 
și Octavian Groza, șeful delegației 
române, au oferit un cocteil în cinstea

16,90—17.00 Teleșconlfi.
17.30 Emisiune In limba germani.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri ’.
19.30 Telejurnal.
20.00 România — Anul XXX — 

Revistă soclal-polltlcft TV.
20.40 Film artistic : „Floarea de 

cactus". PrcmlerA TV.
22,15 24 de ore.

Programul 1
17.30 Telex.
17.35 Film pentru tineret 1 „Boxe

rul".
19.10 Muzlcâ distractivă
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremiera.
20.05 Tineri interpret!
20.35 O vlațfl pentru o idee : Petre 

S. Aurelian.
21,05 Portativ '71.
21.35 Bucureștiul azi.
21,53 „Orele Veneției* 

mentar TV.
docu-

lii Capitală au Început Joi dimi
neața lucrările celei de-a doua Con
ferințe naționale a creatorilor din 
cinematografic, eveniment impor
tant al vieții noastre culturale. După 
cum se arată șl in tezele elaborate 
de biroul asociației, care nu servit 
drept punct de pornire pentru o se
rie de dezbateri apărute in presă, 
conferința este chemată să analizeze, 
în spiritul unei înalte exigențe par
tinice, activitatea desfășurată de 
Asociația cineaștilor, participarea ci
nematografiei naționale la dezvolta
rea culturii românești, rolul ce li re
vine filmului In amplul proces de 
educație socialistă a maselor, direc
țiile esențiale ale evoluției acestei 
arte.

La conferință este prezent tovară-

membru al 
secretar al

Consi

șui Dumitru Popescu, 
Comitetului Executiv, 
C.C. al P.C.R., președintele 
liulul Culturii și Educației Socialiste. 
Iau parte, ca invitați, reprezentanți 
ai unor Instituții centrale, conducă
tori al uniunilor de croație, ai unor 
organizații obștești, personalități ale 
vieții culturale, precum și pesto 200 
de delegați ai cineaștilor.

La primul punct al ordinii de rl, 
regizorul Francisc Munteanu a pre
zentat darea de seamă asupra acti
vității Asociației cineaștilor.

In continuarea lucrărilor, s-a dat 
citire raportului comisiei de cen
zori și expunerii, de motive privind 
modificările la statutul ACIN.

Au început apoi dezbaterile. 
La dezbateri au luat cuvintul i 

Titus Mesaros, regizor, Ion Canta-

cuzlno, critic de film, Mircea Dră- 
gan, regizor, Nlcu Stan, operator, 
Lucian Bratu, regizor, Marin Stan- 
ciu. director general al Central el 
„România-film", Manuela Gheor
ghiu. critic de film, Amza Pellea, 
ficior, loan Grigorescu, scenarist, 
Mircea Mureșan, regizor, Valerian 
Sava, critic de film, Virgil Caloles- 
cu. regizor, Lucia Olleanu, directoa
rea studioului „Animafilm", Ale
xandru Ștark, redactor. Constantin 
Simione9cu, scenograf. Sergiu Nico- 
Jaescu, regizor, Florian Potra, crilfc 
de film, Constantin Pivniceru, di
rector general adjunct al Centralei 
„Românla-fllm", Ollmp Vărășteanu, 
regizor.

Lucrările conferinței continui.
(Agerpres)

pentru 
comer- 

intensifloarea cooperării 
între statele europene.

Lucrări de grafica dintre 
cele mai reprezentative 
pentru arta românească 
contemporană, lucrări a- 
flate in patrimoniul Mu
zeului do artă al Republi
cii Socialiste România sint 
prezentate, acum, publicu
lui larg prin intermediul 
unei ample expoziții des
chise in chiar incinta mu
zeului. In ansamblul ei, 
expoziția a fost concepută 
ca un omagiu al graficii 
românești in întîmpinarea 
Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân. Apropierea acestui 
remarcabil eveniment in 
viața întregii noastre țări 
a oferit astfel organiza
torilor expoziției prilejul 
de a demonstra că respon
sabilitatea creatorilor do 
frumos din domeniul gra
ficii a dobindit, in noile 
condiții, sensuri deosebite, 
nu numai artistice, dar și 
etice și din ce in ce mal 
larg sociale. Generoasele 
îndemnuri pe care condu
cerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-au a- 
dresat oamenilor noștri de 
artă și-au aflat o rezonan
tă adincă in sufletele crea
torilor de frumos. Gravuri
le unor maeștri ale căror 
lucrări le-am admirat ani 
la rind pe simezele expozi
țiilor din București și din 
țară, ca și rezultatele crea
ției unor graficieni care, 
deși tineri, prin calitatea 
realizărilor lor au pătruns 
în patrimoniul unei insti
tuții de cultură atit de 
prestigioase cum este Mu
zeul de artă — vin să de
monstreze, in cadrul expo
ziției la care ne referim, 
că graficienii noștri au 
foarte acută conștiința în
datoririi lor față de arta 
românească și față de 
publicul ei.

Căutarea adevărului, deci 
a frumosului au fost ade
vărate punți spre o mai 
strinsă legătură, spre o cit 
mai deplină oomunicare cu 
cei cărora le sint destinate 
lucrările — publicul Româ
niei de Rzi. Este un 
tip de comunicare oare. In 
sălile Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste Româ
nia. se realizează firesc. în 
lucrări inspirate din reali-

tățlle românești, lucrări în 
care vibrează sinceritatea 
artiștilor. Și. de la început, 
trebuie să relevăm atit ca
litatea artistică a acestor 
lucrări, semnate de plasti- 
cieni dintre cei mai cu- 
noscuți, cit mal ales con
cepția de ansamblu asupra 
acestei expoziții, pricepe
rea cu care lucrările au 
fost panotate și grupate In 
funcție de afinități temati
ce și caractere stilistice.

apectlvă Inedită deschisă 
asupra Podului Grant de 
Ion Grigorescu marchează 
explorări variate ale uni
versului contemporan.

Un spirit echilibrat, lu
cid, in stare să tempereze 
excesele, de orice fel, un 
spirit care a caracterizat 
arta românească de la în
ceputurile ei și care și-a 
aflat izvoarele cele mal 
adinei în Inestimabila ex
periență artistică a atîtor

șurile echilibrului șl armo
niei compoziționale, mesa
jul tonifLant al tradiției 
populare de artă.

Stimulată de marile pre
faceri Istorice la care a 
asistat, valorificlnd multi
ple acumulări și gestații, 
grafica românească a for
mulat. de-a lungul anilor, 
o problematică majoră, a- 
dresindu-se, semnificativ, 
marilor momente ale isto
riei. „Cucerirea demnltă-

Mesajul militant
al graficii

Expoziția de artă contemporană românească
dedicată Congresului al XI-lea al P.C.R.

O primă secțiune a ex
poziției. intitulată „Ima
ginea concretă", prefațează 
întreaga manifestare. Nume 
de prestigiu ale graficii 
românești ca Gy Szabo 
Bela, Vasile Dobrian, Ho- 
ria Teodoru, Nicolae Bra- 
na, Mariana Petrașcu, Hang 
Herman, S. Iuca etc. sint 
ilustrate prin intermediul 
unor lucrări care se men
țin în registrul realității 
imediate, al concretului, 
curent-reprezentabil. As
pecte dintre cele mal va
riate ale peisajului Româ
niei socialiste, imaginea 
monumentală, evocatoare a 
macaralelor în port (V. 
Dobrian), atmosfera exu
berantă a jocului și a re
coltelor Îmbelșugate (N. 
Brana), peisaje din Sibiu 
(H. Herman) sau o per-

creatori anonimi este șl 
acum, in expoziția din să
lile Muzeului de 
pregnant sesizabil, 
evaluarea tradiției", 
se intitulează o 
parte a acestei 
tinde să ilustreze _____
faptul că folclorul a exer
citat și exercită in conti
nuare o atracție cu totul 
deosebită asupra creatori
lor contemporani care au 
aflat in imagini de largă 
circulație motive de inspi
rație. Emilia Boboia, Ana 
Iliuț, Iosif Matyas sau Li
dia Mihăiescu — pentru a 
nu cita decit pe cițiva din
tre expozanți — s-au a- 
dresat acestor surse. Re
fractare retorismului, xilo- 
gr.afia colorată a Anei Iliuț 
(„Sărbătoarea recoltei") 
sau „Cintecul" Emiliei Bo
boia aduc, dincolo de sen-

artă,
,.Re- 
cum 
doua 

expoziții, 
tocmai

ții" se intitulează, de altfel, 
un întreg sector al expozi
ției care, incercind să re
capituleze, cu mijloacele 
graficii, o traiectorie par
cursă, marchează, conco
mitent, jaloanele unei evo
luții viitoare. Gh. Ivan- 
cenco („Pacea"), Ion Ni- 
codim („Omagiu soarelui 
galben"), Adrian Dumitra- 
che ' („Sudorul"), Vasile 
Celmare („Oamenii"), Va
lentin Popa („44"), Simona 
Runcan („Rafinărie") des
coperă cu ochi contem
poran dimensiunile și va
lorile de azi ale României 
socialiste, încearcă, cu pa
siune, să-1 sublinieze com
plexitatea structurală. Mo
dalitatea de exprimare a- 
leasă este aceea a realis
mului. Un realism care, 
recurgind la aspecte dintre

aniversări a mișcării naționale și mondiale
pentru pace

A UNIUNII INTERPARLAMENTARE
în cursul zilei de joi au continuat, 

la Palatul Marii Adunări Naționale, 
lucrările — pe comisii — ale sesiu
ni de primăvară a Uniunii Inter
parlamentare. In prima parte a zilei, 
Tomisia pentru studiul problemelor 
?conomice și sociale a reluat dezba- 
erile asupra consecințelor economice 
ii sociale ale unor probleme de or- 
’in demografic. Și-au expus păre- 
ile parlamentarii Vladimir Kudriav- 

(U.R.S.S.), Radoi Popivanov 
Bulgaria), Juman Alhuraithy (Ku- 
veit). Sir John Hall (Marea Brita- 
lie), Sivavong Changkasiri (Tailan- 
la). Grethe Philip (Danemarca), 
rlarijan Barisic (Iugoslavia), A'odoul 
f’Diaye (Senegal), Abdul 
.'kil (Bangladesh). Milan __
Cehoslovacia). în Comisia pentru 
tudiul problemelor parlamentare, 
uridice și ale drepturilor omului,

Malek 
Gregr

care dezbate diferite aspecte privind 
forme și metode de participare a 
corpului electoral la procesul legis
lativ parlamentar, au luat cuvintul 
Claudius Delorme (Franța), Pramote 
Nakornthab (Tailanda), Ari Ankorion 
(Israel), Lawrence Mitchell (Liberia), 
Salman Qudah (Iordania) și Henrik 
de Fiumel (Polonia).

După amiază, in Comisia pentru 
educație, știință și cultură au conti
nuat dezbaterile pe tema ,,Educarea 
tineretului in spiritul înțelegerii, 
cooperării și păcii internaționale1*. 
Au luat cuvintul deputății Johannes 
Gilleberg (Norvegia) și N. Smit- 
Kroes (Olanda). In Comisia pentru 
teritoriile neautonome și studiul pro
blemelor etnice au fost discutate 
principii și măsuri menite să pre
vină și să elimine orice formă de 
discriminare rasială, îndeosebi a

apartheidului. Au vorbit Renaude 
Lapointe (Canada), Uwe Holtz (R.F. 
Germania), Oulate Maurice (Coasta 
de Fildeș), J. Herbert Burke (S.U.A.), 
M. Tayara (R.A. Siria), Yohanah 
Bader (Israel), Van der Mei (Olan
da), Milko Tarabanov (Bulgaria).

Astăzi urmează a se adopta ra
poartele comisiilor ' - • •
rezoluție ce vor fi 
sesiunii de toamnă 
parlamentare.

★
Joi seara, președintele Marii Adu

nări Naționale a Republicii Socia
liste România, Miron Constantinescu, 
a oferit, in Sala de marmură a Casei 
Scinteii, o recepție in onoarea dele
gațiilor participante la sesiunea de 
primăvară a Uniunii Interparlamen
tare.

și proiectele de 
supuse aprobării 
a Uniunii Inter-

Cu prilejul celei 
versări a mișcării ________  v. ___
diale pentru pace, joi după-amiazâ 
a avut loc. in Capitală, o adunare 
festivă la care au luat parte mem
bri ai conducerii unor instituții cen
trale și organizații obștești, persona
lități ale vieții științifice și culturale, 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene, reprezen
tanți ai cultelor.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit prof. univ. dr. Tudor D. Io- 
nescu. președintele Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii. Con
stituită in ambianța procesului de 
transformări revoluționare, care au 
deschis o eră nouă în istoria po
porului nostru — a arătat vorbito
rul — mișcarea pentru pace din 
România s-a străduit să reflecte, in 
cei 25 de ani de activitate, aspirațiile 
profunde ale poporului nostru care, 
angajat într-o vastă operă de con
strucție pașnică, este ferm atașat 
idealurilor păcii, prieteniei și colabo
rării internaționale. La temelia între
gii activități a mișcării pentru pace 
din România stă politica externă a 
partidului și statului nostru.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la activitatea țării noastre pe plan 
extern, la acțiunile __  2..
viata internațională, subliniind rolul 
decisiv pe care îl ;___ ăv_2
Nicolae Ceaușescu în elaborarea șl 
înfăptuirea politicii externe a Româ
niei și a principiilor care stau la baza 
ei. Preocupat neobosit de înflo
rirea patriei, președintele Nicolae 
Ceaușescu poartă, totodată, cu stră
lucire mesajul de pace, prietenie șl

de-a XXV-a ani- 
naționale și mon-

întreprinse în

are tovarășul

cinema
• Trei scrisori secrete : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19: 21.15.
• Valea prafului de pușcă : LU
CEAFĂRUL — 9: 11.15: 13,30; 16;
18.30; 20.45, BUCUREȘTI — 9;
11,15: 13.30: 16.30: 18.45; 21.
• Samblzanga : CENTRAL — 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20.30.
• Floarea de piatră : DOINA — 
9.30: 11.30: 13.45: 16; 18.
• Program de filme documentare: 
DOINA — 20.
• Ce drum să alegi : SCALA —
9: 11.15: 13,45; 16.15; 18.45; 21.15, 
CAPITOL — 9: 11.15; 13.30: 16;
13.30; 21. FAVORIT — 9.15: 11-30; 
13.45: 16: 18.15: 20.30.
• întoarcerea Iul Magellan : LU
MINA — 9; 11.15; 13.30; 16: 13.30; 
20.45-
• Rlo Lobo: FESTIVAL — 9;
11.15; 13.30; 16: 18.30: 21. BUZESTI
— 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15: 20.30. 
GLORIA — 8.45. 11,15; 13.30; 15.45; 
18.15; 20.30. MODERN — 9; 11.15; 
13.30: 16: 18.30: 20.45.
• Un comisar acuză : EXCELSIOR
— 9; 11,15: 13^0; 16; 18,15; 20,30,

MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.30; 20.45, FLAMURA — 9; 11.15; 
13.30: 16; 13.15: 20,30.
e Cidul : VICTORIA — 9: 12.30;
16.15; 19,45. AURORA — 9; 12,15; 
16; 19.15, GRI VIȚA — 9: 12.30; 16; 
19.15.
• Mary Poppins : VIITORUL — 
15: 17.45.
• Monolog : VIITORUL —
• Păcală : BUCEGI — 10
19.15. CIULEȘTI — 10: 16; 
ARTA — 11.45; 14.30: 17,15;
• Cenușa (ambele serii) — 
Colegul meu de scoală —
Dragostea !a 20 de ani — 20,45 ; 
CINEMATECA (sala Union).
• Le Mans : VOLGA — 9: 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20,15, FLACARA — 
9: 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.15.
• Porțile albastre ale orașului : 
DACIA — 9; 11,15: 13.30; 16: 18.15: 
2'.30. DRUMUL SĂRII - 15.30; 18;
20.15.
• Romeo șl Julleta : RAHOVA — 
10: 15,30: 18.30.
o Proprietarii : PACEA
18: 20.
• Fantastica aventură a Iul „Nep- 
tun“ : UNIREA — 15.45: 18; 20,15.
• Călărețul fără cap : LIRA — 
15.30; 18; 20.15.
• Insula misterioasă ;
TARI — 15,30; 1B; 20.15.

20.

• Secretul Jul Buddha : FLO
RE ASCA — 15,30: 18; 20.15.
• Omul cu creierul transplantat : 
COTROCENI — 14: 16; 20.
• Țarul Ivan ișl schimbă profe
sia : MOȘILOR — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18: 20.15.
• Simon Templar intervine : 
CRINGAȘI — 16: 18.15.
o Al șaptelea cartuș : MUNCA — 
16: 18; 20. PROGRESUL — 15.30.
• Ceața : PROGRESUL — 18: 20.15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
COSMOS — 15,30; 18; 20.15.

landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala Studio) : Noile suferința 
ale tinărulul „W“ — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
o Teatrul

colaborare al României socialiste pe 
toate meridianele, contribuind in mod 
esențial la creșterea continuă a 
prestigiului internațional al țării 
noastre. Personalitate proeminentă a 
vieții contemporane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se bucură de o înaltă con
siderație in întreaga lume, ca 
luptător activ pentru afirmarea prin
cipiilor noi, democratice, in relațiile 
dintre state, pentru întronarea unui 
climat de pace și securitate interna
țională.

Mișcarea pentru pace din țara 
noastră — a relevat în continuare 
vorbitorul — este puternic însuflețită 
în activitatea ei de ideile mobiliza
toare cuprinse in documentele de 
partid, în lucrările și cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
rolul opiniei publice, al maselor popu
lare in determinarea unui curs pozitiv 
al evenimentelor internaționale, în 
dezvoltarea înțelegerii și colaborării 
între națiuni. Accentuarea și consoli
darea politicii noi, a cursului destin
derii, nu se pot realiza fără intensi
ficarea luptei maselor populare, în
tărirea unității și coeziunii lor, fără 
participarea activă a popoarelor, ca
re reprezintă forța hotăritoare a 
progresului social, a păcii în lume.

Cu prilejul jubileului mișcării 
noastre pentru pace — a spus în în
cheiere președintele Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii — în
credințăm partidul, pe președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că, împreu
nă cu întregul popor, vom milita 
pentru Înflorirea multilaterală a 
României socialiste, pentru triumful 
cauzei păcii, prieteniei și colaborării 
fructuoase între toate popoarele 
lumiL

(Agerpres)

t a t r

16;

FEREN-

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" : Concert simfonic. Diri
jor : Mircea Basarab. Sollstâ : 
Emilia Petrescu. Dirijorul coru
lui : Vasile Pântea — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 19.30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 19.30.
• Teatru) de comedie : Interesul 
general — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu

o Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
a Teatrul Glulești : Năpasta (Stu
dio ‘74) — 17, Liota — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă*4 : 
gedla greacă — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 10. Nocturn — grup de 
dans contemporan — 21.30. (sala 
din str. Academiei) : Un băiat 
Isteț șl un rege nfttăfleț — 10.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale** : Spectacol do poezie —
20.30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,.C. Tfl- 
nase“ (sala Savov) ; „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — 19.30. (sala 
dfn Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Reflectorul re
vistei — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
19.30.
• Circul „București" : Tntllnlre la 
circ — 10; 19,30.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 șl 22 aprilie a.c. In țară : Vremea se 
menține rece mal ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros în sudul și estul țârii, unde 
vor eâdea ploi locale. In rest, averse 
izolate. Vlntul va prezenta lntenslllcărl 
In sud-estul țării. Temperatura va 
crește ușor spre sfirșitul intervalului. 
Minimele noaptea vor fl cuprinse intre 
minus 4 șl plus 6 grade, Izolat mal 
coborlte In nord-vestul țării, unde con
dițiile se mențin favorabile producerii 
brumei șl Înghețului slab la sol. Tem
peraturile maxime vor urca pină Ja 
5—15 grade. în București : Vreme rece 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi mai mult noros. Ploaie sub 
formă de averse. Vint potrivit. Tem
peratura va crește ușor spre 6flrșltul 
intervalului.

cele mal variate nle socie
tății românești de .azi, 
reflectă preocupările artiș
tilor de a evoca o proble
matica umană specifică. 
Desigur, punctul de inser
ție nu este unul singur, 
iar ultimele două părți ale 
expoziției — „Abordarea 
diversă a existentului" șt 
„Realitatea — un univers 
de semne" — vin să ilus
treze tocmai faptul că, si
tuați La punctul de între
pătrundere și metamorfoză 
a unor energii spirituale 
pe măsura societății socia
liste multilateral dezvolta
te, graficienii contempo
rani se situează și se fi
xează pe terenul ferm șl 
atit de fertil al tradițiilor 
noastre de artă; 
resant apare, in 
condiții, consensul 
cerințele momentului, 
maximă tensiune a muncii 
creatoare și aspirația ar
tiștilor de a se ancora prin 
opera lor în problematica 
contemporană. Vom cita 
astfel lucrările realizate 
de Geta Brătescu, I. 
Pacea, Toma Roată, M. 
Chimoagă, 
A. Perussi, 
N. Săftoiu,

Inte- 
eceste 

intre 
de

Donca,Ioan ___ ,
Silviu Bâiaș, 
Gh. Leolea, 

W. Miculeac, Adina Caloe- 
nescu, Radu Stoica pentru 
poezia uneori sobră, aus
teră, lucidă, alteori plină 
de sensibilitate nuanțată, 
de inventivitate, inspirată 
de ambianța 
pentru metaforele de o au
tentică forță de influen
țare pe care le-au realizat.

S-ar putea vorbi multi 
în cazul expoziției din să
lile Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste Româ
nia, despre diversitate sti
listică. Străbătind sălile de 
expunere iți dai încă o 
dată seama că această va
rietate este reală, că există 
intr-adevăr o mare dispo
nibilitate față de cele mai 
diverse modalități de ex
presie. Această varietate a 
exprimării relevă însă, 
concomitent, unitatea unul 
climat artistic propice a- 
firmării adevărurilor noas
tre ideologice șl artistice.

cotidiană,

Marina PREUTUUn reprezentant de frunte
împlinirea a șaptezeci și cinci de 

ani de la nașterea lui Tudor Teodo
rescu-Braniște, ziaristul care a unit 
in ființa sa curajul, consecvența și 
talentul — însușiri puse nemijlocit 
in slujba ideilor democrației și a 
progresului — ne prilejuiește deopo
trivă omagierea personalității sale, 
ca și a unora din cele mai vibrante 
pagini ale luptei intelectualității 
noastre împotriva fascismului, pentru 
triumful rațiunii, dreptății și pă
cii. Pentru că, intr-adevăr, Tu
dor Teodorescu-Braniște a fost unul 
din acei publiciști care, în anii din
tre cele două războaie, nu a precu
pețit nimic, nu a bătut o clipă în 
retragere, nu a făcut nici un com
promis de la crezul său democratic.

Născut în amurgul veacului trecut, 
Tudor Teodorescu-F 
mat in atmosfe
ra 'luptelor socia
le din primele 
două decenii ale 
secolului nostru 
și a tradițiilor 
progresiste ale 
culturii române, 
legată nemijlocit 
de viața poporu
lui, de realitățile 
naționale. Pen
tru^ el, cultura noastră a fost o cul
tură militantă și totdeauna in ceea ce 
a scris a subliniat adevărul esențial 
pentru el : acela al legăturii indes
tructibile dintre intelectual și popor.

Numele său s-a făcut cunoscut in 
anii dintre cele două războaie mon
diale. cind în paginile ziarelor și re
vistelor progresiste exprima poziția 
sa critică împotriva nedreptăților 
sociale ale timpului, a inegalităților 
flagrante ale societății, a mașinațiu- 
nilor și combinațiilor politice îndrep
tate împotriva intereselor vitale ale 
poporului român. In istoria luptei 
largi pe care poporul nostru — mo
bilizat de Partidul Comunist Român 
— a dus-o împotriva fascismului, 
luptă care a unit spiritele cele mai 
alese ale națiunii noastre, Tudor 
Teodorescu-Braniște ocupă un loc 
proeminent. Era înzestrat nu numai 
cu talent de polemist, nu numai 
cu darurile unui ziarist ce mi- 
nuia. cuvintul cu o forță uimitoa
re, dind frazei o concentrare maximă 
și atacului său o forță nimicitoare, 
ci și cu acela al unui animator.

De numele său se leagă apariția 
uneia din cele mai de seamă expre
sii ale publicisticii românești, revista 
Cuvântul liber. Apărută de la sfirși
tul anului 1933 pină in 1936. cind a fost 
interzisă de guvernul Gheorghe Tă- 
târăscu pentru atitudinea sa anti
fascistă și democratică, revista Cu
vântul liber a constituit una din 
principalele tribune ale luptei duse 
de intelectualitatea noastră progre
sistă împotriva hitlerlsmului, care 
cucerise puterea în Germania, a miș
cării legionare. Profesiunea de cre
dință a revistei era exprimată lapi-

■Braniște s-a for-

a

dar de Tudor Teodorescu-Braniște : 
„Sint convins că, azi, o pagină tipă
rită trebuie să fie un act cetățe
nesc". Și, într-adevăr, fiecare pagină 
tipărită de Cuvântul liber a fost ex
presia unui act de adeziune cetățe
nească la acea luptă pe care in co
loanele revistei au dus-o intelectualii 
aflați în mod direct pe pozițiile de 
luptă ale Partidului Comunist Ro
mân, membri ai acestui partid, scrii
tori, ziariști, oameni de cultură șl 
artă cu vederi democratice, umanis
te, progresiste. Sint memorabile arti
colele, reportajele, eseurile scrise 
aici împotriva Reichului hitlerist, 
demascat fără cruțare ca expresie a 
forțelor celor mai reacționare îndrep
tate împotriva omului, a drepturilor 
sale, a libertății popoarelor. S-a de
monstrat in același timp (și articolele 

lui Tudor Teodo- 
■i»i ■ rescu-Braniște o-

cupă un loc de 

nașterea lui campanie) faptul
’ că legionarismul

seu- Braniște tura_ fascismului.
» urmărind aceleași

_ teluri antiumane,
folosindu-se de 

, , , „ . . aceleași mijloace
criminale. Cuvântul liber de sub 
conducerea lui Tudor Teodorescu- 
Braniște rămine un model al publi
cisticii noastre militante, al spiritu
lui modern, combativ al ziaristicii 
românești.

După suspendarea presei democra
tice de către dictatura carlistă și 
după instaurarea dictaturii antones- 
ciene, Tudor Teodorescu-Braniște, 
consecvent 'principiilor sale, refuză 
să scrie la orice publicație din acea 
vreme. Numele lui reapare în presa 
noastră după eliberarea țării, in 1944. 
Din iarna anului 1962 devine unul 
din colaboratorii permanenți ai zia
rului „Scîriteia", în paginile căruia 
au apărut pină în ultimele zile ale 
vieții articolele sale prin care își 
manifesta sincera adeziune la noile 
așezări sociale. Colaborator în anii 
noștri și al altor reviste și ziare, al 
posturilor noastre de radio. Tudor 
Teodorescu-Braniște a ilustrat publi
cistica românească militantă, scrisul 
său fiind și acum străbătut de aceeași 
dragoste pentru poporul român, pen
tru munca și hărnicia lui.

A fost și un prozator da talent, 
care a adus în romanele și nuvelele 
sale experiența ziaristului.

S-a stins din viață în urmă cu 
cinci ani, cu puține zile înainte de 
împlinirea virstei de șaptezeci de 
ani, înconjurat de stima confraților 
care i-au prețuit talentul, modestia 
și marea lui omenie, bucurîndu-se de 
dragostea numeroșilor săi cititori 
care au văzut în Tudor Teodorescu- 
Braniște un exemplu de ziarist mi
litant.

Valeriu RAPEANU
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COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic

Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

rCrmxre din p«, D

nnm d Laos, din subcontinentul 
fud-ac tătic, din Orientul Aorooiat. 
crceazâ condiții favorabile luDtci oo- 
tXMrelor nentru libertate. Indepen
denți. democrație si progres.

lotodati. participanta la Consfâ- 
tu;rea Comitetului Politie Consultativ 
ronstatâ că adversarii destinderii in
ternaționale. partizanii ..războiului 
rece", forțele imperialismului si ale 
react iun ii nu au depus armele, in- 
cv?rcâ sâ Împiedice procesul de des
tindere. să trineze acest proces care 
corespunde aspirațiilor popoarelor. 
Orcurile militariste se străduiesc să 
activizeze N A.T.O„ continua sâ spo
rească bugetele militare a’.e țărilor 
acestui bloc militar imperialist în
chis.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia iși exprimă insă ferma 
convingere că popoarele lumii, toate 
forțele progresiste, democratice, an
ti imperialiste. Iubitoare de pace, ac- 
tinnind strins unit, vor reuși să în
vingă si să-și apere interesele fun
damentale. sâ asigure respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 

$ P;n pe propriile sale destine.
Activitatea constructivă de politică 

externă a țârilor socialiste. In pri
mul rind a Uniunii Sovietice, indeo- 

bi Încheierea unei serii de cunos
cute tratate și acorduri cu R.F.G., au 
contribuit la normalizarea situației 
din. Europa. Ia instaurarea bunei ve
cinătăți si la extinderea colaborării 
multilaterale reciproc avantajoase 
intre toate statele.

Participant!! la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ constata 
cu satisfacție că evoluția pe calea 
destinderii In Europa a dus la con
vocarea Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, care 
a devenit cauza comună a tuturor 
popoarelor și guvernelor țărilor din 
Europa.

Conferința general-europeană esta 
chemată să transforme Europa Intr-o 
regiune a colaborării, in deplină ega-

-
ne acțiuni care să contribuie la creș
terea încrederii între ele. Prin hotă- 
ririle sale ea trebuie să definească 
principiile relațiilor dintre state șl 
măsuri de respectare a lor, a căror 
aplicare ar asigura în mod trainic 
securitatea tuturor popoarelor euro
pene. ar crea posibilități favorabile 
pentru o colaborare economică, teh- 
nico-științifică și culturală de lungă 
durată, pentru schimbul de informa
ții, pentru contacte între instituții, 
organizații și cetățeni, pentru u- 
nirea eforturilor tuturor țărilor in 
soluționarea problemelor protecției 
mediului ambiant. încheierea cu 
succes a conferinței va constitui un 
jalon important pe calea asigură
rii viitorului pașnic al Europei.

încercările de a crea obstacole 
artificiale, de a tergiversa lucrările 
Conferinței general-europene. de a 
o abate de la soluționarea sarcini
lor fundamentale aflate in fața el 
contravin înaltelor scopuri în numele 
cărora este convocată această con
ferință.

Participant! la Tratatul de la 
Varșovia se adresează oamenilor de 
stat și politici cu chemarea de a-șl 
îndrepta eforturile in direcția asi
gurării succesului Conferinței ge
neral-europene, a dezvoltării și a- 
profundării in continuare a proce
sului de destindere și normalizare 
a situației din Europa.

Participanții la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ iși re
afirmă opinia cu privire la oportu
nitatea desfășurării etapei finale a 
Conferinței general-europene și a 
semnării documentelor acesteia la 
cel mai înalt nivel. Aceasta va 
corespunde importanței istorice a e- 
venimentului respectiv, va sublinia 
însemnătatea excepțională pentru 
viitorul Europei a hotărârilor și do
cumentelor ce vor fi adoptate de 
către Conferința general-europeană.

Năzuind spre crearea unor temelii 
de pace trainică și dreaptă in Euro- 
Sa. noi. participant» la Tratatul de 

: Varșovia, am militat activ mulțl 
e.ni pentru convocarea Conferinței 
general-europene. Considerăm con
vocarea acestei conferințe ca o mare 
victorie a cauzei păcii, ca o victorie 
a rațiunii In relațiile internaționale. 
Vom face tot ce depinde de noi pen
tru a contribui La incheierea cu 
succes. In cel mai scurt timp, a lu
crărilor conferinței, astfel ca bilan
țul acestei activități sâ corespundă 
aspirațiilor popoarelor Iubitoare de 

pentru Republica Populara Bulgaria,
TODOR JIVKOV

Prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria 

pentru Republica Socialista Cehoslovaca,
GUSTAV HUSAK

Secretar general al C.C.
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace 

pentru Republica Democrata Germana,
ERICH HONECKER

Prim-secretar al C.C.
al Partidului Socialist Unit din Germania

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
HORST SINDERMANN

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane 

pentru Republica Populară Polonă,
EDWARD GIEREK

Prim-secretar al C.C.
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone
PIOTR JAROSZEWICZ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

pentru Republica Populară Ungară, 

JÂNOS KÂDĂR
Prim-secretar al C.C.

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

pentru Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,

L I. BREJNEV
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Varșovia, 18 aprilie 1974

pace. Noi privim Insă conferința nu 
ca un scop în sine, cl ca un punct 
de plecare al activității Istorice de 
construire a unor noi relații Intre 
toate statele continentului european. 
Sprijlnlndu-se pe principiile care 
vor fl elaborate de conferință șl vor 
fi consfințite de autoritatea a 35 de 
state, țările Europei vor putea stabili 
și dezvolta între ele o colaborare de 
largi proporții, spre marele avantaj 
material șl spiritual al fiecăruia din
tre partioipanți. Sintem gata pentru 
o asemenea colaborare și chemăm la 
aceasta și pe ceilalți participant la 
Conferința general-europeană. Aces
tui scop i-ar corespunde crearea 
unul organism permanent al statelor 
participante la conferință.

După părerea unanimă a partici- 
p.inților la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ, o mare importan
ță are completarea destinderii poli
tice cu destinderea militară. Partici- 
panțij își reafirmă pozițiile pri
vând reducerea forțelor armate și 
armamentelor In Europa, expri
mate în Declarația privind pacea, 
securitatea șt colaborarea în Eu
ropa, adoptată la Consfătuirea de 
la Praga n Comitetului Politic 
Consultativ din ianuarie 1972. Suc
cesul tratativelor cu privire la re
ducerea forțelor armate șl arma
mentelor în Europa centrală ar con
stitui o contribuție esențială la a- 
ceastă cauză și ar crea condiții fa
vorabile pentru angajarea in viitor 
a unor asemenea tratative privind 
și alte zone ale Europei.

Principiul neaducerii de daune 
securității nici uneia din părțile 
participante la tratative — cu lua
rea in considerare a securității tu
turor statelor din Europa — oferă 
posibilitatea deplină de a se realiza 
o înțelegere constructivă privind re
ducerea forțelor armate și a arma
mentelor.

Examinând situația din Orientul 
Apropiat, participanții la Consfătui
rea Comitetului Politic Consultativ 
și-au exprimat în unanimitate de
plina solidaritate cu lupta dreaptă a 
popoarelor arabe împotriva politicii 
imperialiste de agresiune, pentru 
retragerea trupelor israeliene din 
toate teritoriile arabe ocunate și asi
gurarea drepturilor legitime ale po
porului arab palestinean. Ei consi
deră că trebuie să fie garantate 
securitatea, integritatea și suverani
tatea tuturor statelor din această 
regiune. A fost adoptată declarația 
..Pentru o pace trainică și dreaptă 
în Orientul Apropiat !“.

Participanții la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ au efec
tuat un schimb de păreri cu priviră 
la situația din Vietnam. A fost ex
primat sprijinul deplin față de poli
tica Guvernului Republicii Democra
te Vietnam și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud de îndepli
nire strictă și neabătută a Acordului 
de la Paris de către toate părțile 
semnatare ale acestui document. A 
fost adoptată ..Declarația pentru 
o pace trainică în Vietnam, pentru 
asigurarea intereselor naționale legi
time ale poporului vietnamez !".

Participanții la consfătuire au sa
lutat constituirea organelor de 
coaliție ale puterii In Laos și succe
sele forțelor patriotice din Cambod- 
gia.

Participanții la consfătuire și-au 
exprimat sprijinul față de acțiunile 
constructive ale Guvernului Republi
cii Populare Democrate Coreene în
dreptate spre crearea de condiții 
care să favorizeze unificarea demo
cratică, pașnică a țării, fără ames
tecul forțelor externe.

Discutind situația din Chile, parti- 
cipanții la consfătuire cer cu hotă- 
rire să se pună capăt încălcărilor 
grosolane ale drepturilor omului con
sfințite in documentele O.N.U., să 
înceteze persecutarea patrioților chi
lieni, cheamă celelalte state și opi
nia publică internațională să militeze 
in sprijinul forțelor progresiste din 
această țară. A fost adoptată decla
rația ..Să se pună capăt arbitrarului 
și persecutării democraților din 
Chile li

statele reprezentate la prezenta 
consfătuire și-au exprimat convin
gerea că destinderea trebuie să cu
prindă toate zonele lumii. Grija față 
de menținerea păcii, contribuția ac
tivă la soluționarea problemelor vie
ții internaționale in conformitate cu 
interesele popoarelor sînt o datorie 
a tuturor statelor, atit mari, cit și 
mici, indiferent de apartenența lor 

Ir un sistem social-politic sau altul. 
Credincioși datoriei lor internațio

naliste, participanții la consfătuire 
și-au exprimat deplina solidaritate 
cu lupta dreaptă a popoarelor din 
țările Asiet, Africii și Americil La
tine împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonlalismulul, 
pentru eliberare națională, pentru 
consolidarea independenței lor poli
tice și realizarea celei economice, 
pentru progres social. Ei iși afirmi» 
sprijinul față de popoarele din An
gola. Mozambic, Guineeâ-Bissau și 
Insulele Capului Verde, înfierează 
politica dc apartheid și orice formă 
dc manifestare n rasismului.

Participanții la consfătuire relevă 
rolul crescind in viața internațională 
al mișcării de nealiniere, exprimă 
atitudinea lor pozitivă față de orien
tarea antiimpcrialistă a politicii țâ
rilor nealiniate, salută contribuția 
crescindă a acestora la lupta pentru 
destindere, împotriva războiului șl 
agresiunii, pentru pacea și indepen
dența națională a popoarelor. în le
gătură cu aceasta, a fost subliniată 
marca însemnătate a celei de-a IV-a 
conferințe a țărilor nealiniate de la 
Alger.

Țările participante la consfătuire 
acordă o mare importanță creșterii 
rolului Organizației Națiunilor Unite, 
sporirii eficacității activității sale, pe 
baza Cartei O.N.U., in rezolvarea 
problemelor internaționale, în conso
lidarea păcii și dezvoltarea colaboră
rii intre toate națiunile. Ele au evi
dențiat oportunitatea sesiunii specia
le a Adunării Generale a O.N.U., 
care are loc in prezent, convocată 
din inițiativa statelor in curs de dez
voltare. pentru examinarea proble
melor materiilor prime și dezvoltării 
economice.

Participanții la consfătuire s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea in 
continuare a cooperării economice 
internaționale în condiții de egali
tate in drepturi, care să se bazeze 
pe respectarea dreptului suveran al 
fiecărui stat de a dispune in mod 
liber de resursele sale naturale, 
pentru respectarea In comerțul in
ternațional a principiului națiunii 
celei mai favorizate, pentru pro
gresul economic rapid al țărilor 
rămase in urmă tn dezvoltarea lor 
și pentru lichidarea raporturilor e- 
conomice inechitabile impuse de po
litica imperialismului.

S-a efectuat un schimb de păreri 
cu privire la pregătirea și marcarea 
aniversării a 20 de ani ai Tratatu
lui de la Varșovia, care se împli
nesc in mai 1975. Participanții la 
consfătuire au constatat cu satis
facție dezvoltarea continuă a cola
borării în toate domeniile a state
lor frățești, care accelerează crește
rea potențialului economic, întărește 
capacitatea de apărare a țărilor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, contribuie la ridicarea bună
stării popoarelor, la dezvoltarea 
științei și culturii.

Țările participante la Tratatul de 
la Varșovia vor întări și in viitor 
prietenia lor indestructibilă in Inte
resul socialismului, progresului și 
păcii, ridicind și mai sus prestigiul 
socialismului care oferă altor po
poare exemplul noului tip de relații 
interstatale, de societate cu adevărat 
democratică, un exemplu al modului 
socialist de viață. Ele vor milita și 
în viitor pentru adîncirea procesului 
de destindere, pentru triumful Idea
lurilor de pace, securitate, progres 
economic și social al popoarelor.

Țările participante 1a Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ rea
firmă poziția lor neabătută că sint 
gata să dizolve organizația Tratatu
lui de la Varșovia simultan cu di
zolvarea organizației pactului nord- 
atlantic sau — drept prim pas — 
6ă lichideze organizațiile lor mili
tare. Totodată, ele declară că atit 
timp cit continuă să existe blocul 
N.A.T.O. și nu se înfăptuiesc mă
suri efective de dezarmare, țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia consideră că este necesar să 
întărească capacitatea lor de apărare 
și să dezvolte colaborarea strinsă 
dintre ele in această direcție.

Participanții la consfătuire au as
cultat raportul comandantului su
prem al Forțelor armate unite ale 
Tratatului de la Varșovia cu pri
vire la activitatea practică desfășu
rată de comandamentul unit.

Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de prietenie frățească și co
laborare.

Tovarășului EDWARD GIEREK 
Prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone 

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone

La plecarea spre patrie, dorim să vă mulțumim tn mod călduros 
pentru primirea cordială șl ospitalitatea tovărășească de care ne-am 
bucurat în timpul scurtei noastre șederi în capitala Republicii Populare 
Polone.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie șl de colaborare 
multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, 
tn interesul popoarelor român și polonez, al cauzei socialismului șl păcii 
în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră, Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, guvernului șl poporului polonez, noi și însemnate 
succese pe calea socialismului șl înfloririi patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

ol Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Inmim unor
Prin decret prezidențial, pentru 

contribuția adusă la înfăptuirea po
liticii partidului și statului de dez
voltare a economiei naționale, cu 
prilejul împlinirii a 25 dc ani de la 
înființare, s-a conferit ,,Ordinul Mun
cii" clasa I Direcției Generale a Re
zervelor de Stat.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, in cadrul 
unei solemnități care a avut loc, joi 
la amiază, la Palatul Republicii So
cialiste România. Au fost de față to
varășul Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru, precum și membri ai con
ducerii Direcției Generale a Rezer
velor de Stat.

In numele C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat și al guvernului, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului și președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ștefan 
Voitec a adresat calde felicitări tu
turor lucrătorilor Direcției Generale 
a Rezervelor de Stat pentru confe
rirea „Ordinului Muncii" cl. I, le-a 
urat noi succese in activitatea lor

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Miron Constantinescu. a primit joi 
pe Pierre Gregoire, președintele Ca
merei Deputaților din Luxembourg, 
Albert Berchem și Georges Wagner, 
vicepreședinți ai Camerei Deputati- 
lor, și deputatul Roger Schleimer. Au 
fost primiți, de asemenea. Carlos 
Canache Mata. prim-vicepreședinte 
al Camerei Deputaților din Venezue
la. conducătorul delegației parlamen
tare venezuelene care participă la 
sesiunea Uniunii Interparlamentare, 
Împreună cu senatorul Herrera Luis 
Campins ; Soeharto W. Koesoemo- 
hartono. conducătorul grupului par
lamentar indonezian. împreună cu 
deputatul Soekandar Soerodjotanojo, 
precum și deputatul Xavier Deniau, 
vicepreședinte al grupului francez al 
Uniunii Interparlamentare.

★
Joi după-amiază, Nicolae Ghenea, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. a primit pe Lee Hejbert Ha
milton, membru al Camerei Repre
zentanților a Statelor Unite alo 
Americii, președintele subcomitetu
lui pentru Orientul Mijlociu al Co
misiei de politică externă.

★
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
(A.D.I.R.I.) a avut loc, ioi. o masă 
rotundă in cadrul căreia prof. dr. 
Walter Hofer, din Elveția, membru 
al Comitetului Executiv al Uniunii 
Interparlamentare, a făcut o expunere 
cu tema „Securitatea europeană și 
conceptul elvețian de neutralitate".

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători ai institutelor 
Academiei de științe sociale și poli
tice, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, specia
liști in domeniul dreptului interna
tional și relațiilor internaționale, 
ziariști.

A fost prezent Pierre-Henrl Au-
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Brazilia — România: 2-0

DIN NOU LOVITURILE FIXE!
ciclism A fost stabilit traseul 

„ Turului României"
• 14 ETAPE - 1919 KM.

Cea de-a XX-a ediție a Turului 
ciclist al României va avea loc, după 
cum s-a mai anunțat, intre 10 și 23 
iunie a.c., in organizarea ziarului 
„Sportul", Federației române de ci
clism și A.S. Loto-Pronosport. Ieri, 
organizatorii ne-au informat că, pinâ 
acum, la start și-au confirmat par
ticiparea șase țări, in zilele urmă
toare așteptindu-se confirmările ne
cesare și din partea altor țări invi
tate. A fost definitivat itinerarul 
marii competiții. Dintre numeroa
sele variante posibile, a fost accep
tat următorul traseu, Insumind 1919 
km. Plecarea din București — 10
iunie, spre Buzău (prin Urziceni). 
Etapa a Il-a (11 Iunie) : Buzău — 
Focșani — Bacău : etapa a IlI-a (12 
Iunie) : Bacău — Vaslui — Iași ; 
etapa a IV-a (13 iunie) : Iași Paș
cani — Suceava ; etapa a V-a (14 
iunie) : Suceava — Gura Humoru

ÎN CÎTEVA
ȘAH. — Cu o rundă înainte de 

terminarea turneului ' internațional 
de șah de la Los Angeles, in fruntea 
clasamentului se află marii maeștri 
Florin Gheorghiu (România) și Zve- 
tozar Gligorici (Iugoslavia) cu cite 
6.5 puncte fiecare. In runda a 10-a, 
Gheorghiu a remizat cu Zuckerman, 
in 17 mutări. Egalitatea a fost con
semnată și în partida Gligorici— 
Lengyel.

întreruptă la mutarea a 45-a, a 
treia partidă a meciului dintre marii 
maeștri sovietici Boris Spasski și 
Anatoli Karpov, care iși dispută la 
Leningrad una din semifinalele tur
neului candidaților la titlul mondial 
de șah, s-a terminat cu victoria lui 
Karpov, la mutarea a 55-a. Scorul

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru ol Guvernului 
Republicii Socialiste România

înalte distincții
consacrată Înfăptuirii programului 
de înflorire continua a patriei noas
tre socialiste.

Mulțumind pentru înalta distincție 
acordată, tovarășul Gheorghe Apos
tol, director general al Direcției Ge
nerale a Rezervelor de Stat, a expri
mat, in numele consiliului de con
ducere, al comuniștilor, al tuturor 
salariaților, profunda satisfacție pen
tru această nouă și înaltă apreciere 
pe care conducerea partidului și sta
tului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, intiiul pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia, o acordă Direcției Generale a 
Rezervelor de Stat. In aceste mo
mente solemne ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru rea
lizarea in mod exemplar a politicii 
partidului și statului, contribuind 
astfel la înfăptuirea înainte de ter
men a planului cincinal, la dezvolta
rea economică și socială a țării, la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în Republica So
cialistă România.

(Agerpres) 

barret, ambasadorul Elveției la Bucu
rești.

La sediul asociației a avut loc. de 
asemenea, o intilnire intre senatorul 
Italian Giuseppe Bettiol, profesor de 
drept penal la Universitatea din 
Padova, și specialiști români în do
meniul dreptului penal.

★
Joi la amiază. în sălile Muzeului de 

artă „A. Simu“ al municipiului Bucu
rești s-a deschis expoziția „Gravura 
turcă contemporană", organizată sub 
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

La vernisaj au luat parte Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ion 
Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, pictori, gravori și 
alți oameni de artă și cultură, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ziariști români și 6trăini, un 
numeros public.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpului di
plomatic. La festivitate au asistat 
membrii delegației Turciei, care par
ticipă la lucrările Sesiunii de primă
vară a Uniunii Interparlamentare.

Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni 
criticul de artă Mircea Deac, directo
rul Oficiului pentru organizarea ex
pozițiilor. și Osman Derinsu, amba
sadorul Turciei la București.

★
La Brașov s-au desfășurat lucrările 

Comisiei cluburilor automobilistice 
organizatoare de voiajuri din cadrul 
Alianței Internaționale de Turism. 
Delegațiile participante din Austria, 
Belgia. R.P. Bulgaria. Danemarca. 
R.F. Germania. Elveția. Franța. O- 
landa. România. Turcia și R.P. Un
gară au dezbătut mijloacele si căile 
pentru o cooperare mai strinsă in 
domeniul turismului automobilistic.

(Agerpres)

lui — Bistrița ; etapa a Vl-a (15 iu
nie) : Bistrița — Năsăud — Bistrița 
(contratimp individual — 25 km) ; 
etapa a VH-a (in aceeași zi — 15
iunie) : Bistrița — Dej — Baia 
Mare ; etapa a VIII-a (16 iunie) : 
Baia Mare — Zalău — Cluj ; etapa 
a IX-a (18 iunie) : Cluj — Huedin 
Oradea ; etapa a X-a (19 iunie) : 
Oradea — Arad — Timișoara ; etapa 
a Xl-a (20 iunie) : Timișoara — Lu
goj — Drobeta Turnu-Severin ; 
etapa a XH-a (21 iunie) : Drobeta 
Turnu-Severin — Filiași — Craiova; 
etaoa a XIII-a (22 iunie) : Craiova 
— Slatina — Pitești ; etapa a XlV-a 
(23 iunie) : Pitești — București. Cea 
mai lungă etapă cu plecarea In bloc 
va fi a V-a (170 km), iar cea mai 
scurtă — a XH-a (115 km). Cicliștii 
vor avea o zi de odihnă — 17 iunie, 
la Cluj.

RÎNDURI
este acum egal : 1,5—1.5 puncte.
Partida a 4-a are Ioc astăzi.

FOTBAL. — Meciuri amicale : la 
Dortmund, R.F.G. — Ungaria 5—0 
(1—0), la Liăge, Polonia—Belgia 1—1 
(0-1).

HOCHEI PE GHEAȚA. — In cam
pionatul mondial de hochei pe ghea
ță (grupa A), la Helsinki, Finlanda 
a învins Polonia cu 6—2 (1—0, 3—2, 
2—0).

Aseară, la Helsinki, selecționata 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 3—1 
(0—1, 3—0. 0—0) echipa Cehoslova
ciei. în clasament, pe primul loc se 
află U.R.S.S. (cu 16 puncte), urmată 
de Cehoslovacia (14 puncte).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SIERRA LEONE

Excelenței Sale Domnului SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

Folosindu-mă de prilejul celei de-a XIII-a aniversări a proclamării 
independenței de stat a Republicii Sierra Leone, îmi este deosebit de 
plăcut ca, in numele poporului român, al guvernului Republicii Socia
liste România, ca șl al meu personal, să transmit excelenței voastre 
calde felicitări și cordiale urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului prieten din Sierra Leone cele mai bune urări de noi și impor
tante succese, prosperitate și progres.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie șl cooperare existente între 
Republica Socialistă România și Republica Sierra Leone, între guvernele 
și popoarele noastre, vor înregistra o continuă dezvoltare, pe multiple 
planuri, în interesul popoarelor noastre, al păcii, cooperării și înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul din Sierra 
Leone sărbătorește a 
XIII-a aniversare a 
proclamării indepen
denței — act ce a 
deschis o nouă etapă 
în dezvoltarea de 
sine stătătoare a tină- 
rului stat

Situată în Africa 
occidentală, Sierra 
Leone este supranu
mită „țara diamante
lor" datorită impor
tantelor zăcăminte de 
pietre prețioase aflate 
pe teritoriul său. Tn 
scopul folosirii pen
tru propria dezvoltare 
a țării a veniturilor 
obținute din exploa
tarea acestei bogății, 
guvernul de 18 Free
town a creat Com
pania națională a 
diamantelor. Indus
tria minieră a Sierrel 
Leone este relativ 
dezvoltată, furnizind 
aproximativ 80 la 
sută din produsul na

tional brut. Alături 
de diamante, mine
reul de fier și bauxi
ta formează ceh mai 
mare parte a expor
turilor țării. Totuși, 
ocupația de bază a 
locuitorilor o consti
tuie agricultura, ra
mură in care lucrea
ză 70 la sută din cei 
2.5 milioane de locui
tori ai țării. Progra
mele de dezvoltare a 
tinărului stat prevăd, 
începind cu primul 
plan cincinal, o creș
tere, a produsului na
țional brut cu 6 la 
sută pe an, precum 
și diversificarea eco
nomiei, inclusiv spo
rirea producției agri
cole, în așa fel incit 
să se obțină și exce
dente pentru export

Pe plan extern, gu
vernul din Sierra 
Leone militează pen
tru lichidarea colonia
lismului $i abolirea

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Sierra Leone, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a

Acordarea titlului de fruntaș pe țară 
cooperativelor agricole care au realizat 

cei mai buni indicatori economico-financiarî
In anul 1973, pe lingă întrecerea 

socialistă pentru producții mari pe 
culturi, specii și categorii de ani
male, cooperativele agricole au 
concurat, totodată, pe baza criteriilor 
stabilite de Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție și de Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, la 
titlurile de fruntași pe țară și în ce

Plecarea reprezentantului 
român la lucrările 

Congresului Partidului 
Socialist din Cipru

Tovarășul Petre Dănică, membru 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a plecat joi la 
Nicosia, pentru a participa la lu
crările primului Congres al Parti
dului Socialist din Cipru.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau de față Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Național, 
și activiști al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

SAO PAULO (Prin telefon de 
1a corespondentul nostru). — Poa
te că nu greșim dacă începem 
această relatare a meciului Brazi
lia — România, disputat miercuri 
seara pe stadionul „Morumbi", a- 
preciind că, in ciuda scorului defa
vorabil înregistrat, evoluția „unspre- 
zecelui" prezentat de antrenorul Va
lentin Stănescu, dincolo de faptul 
că, in general, a făcut o bună im
presie celor peste 75 000 de specta
tori, reprezintă un ciștig din cel puțin 
două puncte de vedere : un plus de 
experiență internațională pentru ju
cătorii noștri din contactul cu ad
versari de mare valoare și certifi
carea valorii unora dintre noii pro
movați — Anghelini, portarul Ior- 
gulescu, Dudu Georgescu și cu 
deosebire Marcu — care a avut acțiuni 
spectaculoase și eficiente ori de cite 
ori a intrat in joc. Spunem aceas
ta, deoarece scorul cu care s-a în
cheiat partida (2—0 pentru brazili
eni) nu reflectă „evenimentele" din 
timpul celor nouăzeci de minute.

Discutind acest aspect, trebuie să 
arătăm că la stabilirea scorului o 
mare contribuție a avut-o arbitrul 
de centru, francezul Robert Wurtz. 
El a anulat un gol perfect valabil 
înscris de Marcu in min 35, prin- 
tr-un foarte frumos șut cu boltă de 
la marginea careului mare, sancțio- 
nind un ofsaid al lui Kun, care s-ar 
fi petrecut cu o fază înainte. Apoi, 
în minutul 60 a refuzat acordarea 
unei lovituri de la 11 m la un fault 
comis in careu de Luis Perreira asu
pra lui Kun. Toate aprecierile asu
pra arbitrajului inserate aici sint in 
consens cu cele ale majorității co
mentatorilor partidei. De altfel, în 
legătură cu golul marcat de Marcu, 
marele cotidian „Estadio de Sao 
Paulo" scrie : „Anularea a surprins 
chiar ti pe jucătorii brazilieni, iar 

politicii de apartheid 
pe pâmintul african, 
pentru întărirea soli
darității dintre tine
rele state ale conti
nentului, pentru dez
voltarea relațiilor cu 
celelalte 6tatc ale 
lumii.

Consecventă poli
ticii sale de prietenie 
și solidaritate cu noi
le state din Africa, 
România a stabilit și 
dezvoltă relații de 
colaborare cu Sierra 
Leone. La sfieșitul a- 
nului trecut între ță
rile noastre a fost 
semnat un acord co
mercial pe următorii 
trei ani, acord ce 
va permite o ampli
ficare a raporturilor 
economice bilaterale. 
Cursul mereu ascen
dent al relațiilor reci
proce corespunde in
tereselor celor două 
țări și popoare, cauzei 
păcii și colaborării 
internaționale.

A. B.

transmis o telegramă de felicitare lui 
Desmond Luke, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Sierra Leone.

privește realizarea celor mai buni 
indicatori economico-financiari.

Analizînd. pe baza datelor furni
zate de organele agricole județene, 
rezultatele obținute de către coope
rativele agricole la acești indicatori, 
cum sint producțiile medii la hec
tar și pe cap de animal, valoarea 
producției globale și nete, precum 
și a celei valorificate pe bază de 
contract, Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție a 
stabilit, împreună cu Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, următoarea clasificare :

Locul I : Cooperativa agricolă 
Salonta, județul Bihor, care pri
mește drapelul de unitate fruntașă 
pe țară, diploma de onoare și un 
premiu în valoare de 100 000 lei.

Locul II : Cooperativa agricolă 
Gheorghe Doja, județul Ialomița, 
care primește diploma de onoare și 
un premiu în valoare de 75 000 lei.

Locul III : Cooperativa agricolă 
Urechești, județul Vrancea. care 
primește diploma de onoare șl un 
premiu de 50 000 lei.

S-au acordat mențiuni cooperati
velor agricole de producție din lo
calitățile : Cămin. județul Satu- 
Mare ; Pietroasele, județul Buzău ; 
Comloșu Mic, județul Timiș ; Scor- 
nicești. județul Olt ; Odobești, ju
dețul Vrancea ; Foeni, județul Satu- 
Mare.

lovitura de la 11 m trebuia acorda
tă; neexistind nici un dubiu".

Timorați și, într-o măsură, neho- 
tăriți asupra ideii de joc — sâ se 
apere in exclusivitate sau să atace 
deschis ?—reprezentanții noștri s-au 
lăsat dominați in prima jumătate de 
oră, cind au primit și cele două go
luri — Levinha (min. 10) și Edu 
(min. 25), ambele in urma unor lo
vituri libere, în care s-au făcut 
„tradiționalele" erori la alcătuirea 
zidului și la marcaj, răminind ad
versari liberi care au profitat de îm
prejurări.

După 2—0, echipa noastră s-a de
cis asupra modului in care să acțio
neze și a ieșit deschis la atac. Nu-i 
vorbă, nici nu mai avea ce pierde. 
Și a realizat o prestație pozitivă, 
făcînd in ansamblu un joc bun, des
tul de închegat la mijlocul terenu
lui și cu ocazii de gol la poarta bra- 
.ziliană. In această perioadă a reieșit 
însă în evidență faptul că selecțio
nata noastră, in actuala alcătuire, nu 
are acel coeficient de personalitate 
care să-i îngăduie să-și Impună de
finitiv punctul de vedere asupra unul 
adversar cind ii pune în vădită di
ficultate.

Un cuvînt pentru «apărători, care, 
cu excepția fazelor din care s-«au 
primit golurile, au acționat cu des
tulă siguranță. Surpriza cea mai 
mare a constituit-o Anchelini. care 
l-a anihilat total pe Edu : același 
Edu ce fusese „sperietoarea" tuturor 
fundașilor din echipele intilnite pină 
acum de Brazilia in pregătirile e- 
fectuate.

In încheiere, o declarație a Iul 
Mario Zagalo : „Mi-a plăcut echipa 
României, care a jucat așa cum a 
promis : ofensiv. Și. astfel, ne-a În
găduit cel mai bun test de pînă 
acum, dindu-ne posibilitatea de a 
verifica, in sfirșit. și apărarea".

V. PAUNESCU
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SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

„Este necesară crearea unei noi ordini economice
internaționale capabilă să favorizeze progresul

tuturor popoarelor"
Intervenții in cadrul dezbaterilor generale

NAȚIUNILE UNITE 18 (Coretpon- 
dență de la C. Alexandroaie). Lutnd

d" politici generală a sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale a 
1 . premierul și ministrul aface
rilor externe al Insulelor Mauritius, 
Sv.-woosagur Ramgoolam, s-a pro
nunțat pentru o radicală revizuire r 
Întregii structuri a relațiilor econo-

Ministrul afacerilor externe al Ku
weitului. Sab.ih Al-Ahmed Al-Jaber, 
r. arătat câ statele industrializate au 
exportat inflația în țările in curs de 
dezvoltare prin continua majorare a 
prețurilor produselor de export, cum 
ar fi cele ale echipamentului in
dustrial și bunurilor capitale de care 
d-pinde dezvoltarea economiilor țâ
rilor lumii a treia. Vorbitorul s-a 
pronunțat pentru adoptarea în una
nimitate de către Adunarea Generală 
a proiectelor de documente supuse 
dezbaterilor de ..grupul celor 77".

Reprezentantul Somaliei. Mohamed 
Aden, a arătat, printre altele : „Ma
nifestarea voinței politice de a-și edi
fica economiile, cooperarea cu alte 
state în curs de dezvoltare, organi
zarea unui sistem de relații reciproc 
avantajoase cu statele industriali
zate — acestea sînt condițiile dezvol
tării statelor lumii a treia".

Ministrul afacerilor externe nl Re
publicii Arabe Yemen. Abdulah 
Ai-Asnag. a declarat că actuala or
dine economică internațională este 
rrconformă cu obiectivele urmărite 
de Națiunile Unite, și că pacea lu
mii si cooperarea internațională nu 
pot fi realizate izolat de stabilirea 
unei ordini economice internaționale 
juste.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Malgașe. Didier Ratsiraka, 
condamnînd politica ncocolonialistă 
de exploatare a bogățiilor statelor 
lumii a treia, a declarat că subdez
voltarea unor zone atit de întinse 
ale lumii este consecința inevitabilă 
a sistemelor economic, comercial și 
monetar actualmente în vigoare,

practicate de statele Industrializate 
fârâ consimțămîntul și consultarea 
altor țâri.

Ministrul bugetului șl al programă
rii economice al Italici. Antonio 
Giolitti, n subliniat faptul că nece
sitatea creării unei noi ordini econo
mice Internaționale este in prezent 
general recunoscută. Vorbitorul a de
clarat că „dreptul celui mai puter
nic trebuie înlocuit cu dreptul coo
perării internaționale**. Totodată, el 
n sprijinii propunerile vizind mobi
lizarea resurselor financiare ale sta
telor industrializate pentru acorda
rea de asistență țărilor în curs de 
dezvoltare.

Reprezentantul Spaniei. Jaime de 
Pinies, a atras atenția asupra nece
sității de a se lua in considerație 
situația tuturor țărilor afectate de 
prezentele dificultăți economice și nu 
numai situația țărilor subdezvoltate. 
El a sprijinit propunerile privind 
formularea unor noi norme care să 
guverneze transferul de tehnologie 
din statele puternic industrializate 
spre țările în curs de dezvoltare și a 
propus crearea unui comitet al 
O.N.U. pentru sintetizarea studiilor 
deja întocmite în domeniul cooperă
rii internaționale, in scopul genera
lizării experiențelor pozitive.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democratice Populare a Ye
menului. Mohamed Saleh Mutee’A, 
și-a exprimat speranța că punerea la 
baza relațiilor dintre state a unei 
Carte a drepturilor și obligațiilor lor 
economice ar putea contribui la li
chidarea multora dintre injustițiile 
existente.

Ministrul afacerilor externe al Da
nemarcei, Ove Guldberg, a eviden
țiat necesitatea stabilirii unor pre
turi rezonabile la materiile prime și 
produsele industriale care să fie re
ciproc avantajoase pentru statele 
producătoare și cele consumatoare.

Ministrul afacerilor externe al 
Libanului. Fouad Naffah. a de
clarat că fenomenele care afec
tează astăzi situația economică

a lumii nu se reduc la criza 
de energie, în trucîl aceasta este 
doar o parte a marilor probleme 
ale materiilor prime și adîncirii de
calajelor economice dintre statele 
industrializate și cele aflate în curs 
de dezvoltare. El a chemat la crea
rea unei noi ordini economice in
ternaționale, care să aibă la bază 
distribuirea echitabilă a bogățiilor 
lumii, o nouă diviziune internațio
nală a muncii, capabilă să faciliteze 
progresul economic și social al tu
turor popoarelor șl extinderea coo
perării economice internaționale.

Ambasadorul Israelului la Na
țiunile Unite, Yosef Tekoah, a 
declarat că problema micșoră
rii decalajelor economice dintre 
statele industrializate și cele in 
curs de dezvoltare poate fi solu
ționată numai prin cooperare. Vor
bitorul a subliniat necesitatea ca 
fiecare țară in curs de dezvoltare 
să se bucure de dreptul suveran de 
a-și hotărî singură căile progresu
lui său economic și1 social, în con
formitate cu condițiile ei specifice 
și nevoile sale.

Convorbiri economice 
româno-iugoslave

BELGRAD 18 (Agerpres). — La 
Belgrad s-nu încheiat convorbirile 
româno-iugoslave privind dezvolta
rea in continuare a colaborării eco
nomice și n schimbului de mărfuri 
intre cele două țări. S-a apreciat că 
evoluția favorabilă a colaborării a 
creat condiții ca. in acest an, 
schimburile reciproce de mărfuri să 
înregistreze o creștere de 50 la su
tă față de realizările din 1973. De
legația română n fost condusă de 
Ion Stoian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, iar cea Iu
goslavă de Teodosie Glisici, adjunct 
al secretarului federal pentru co
merț exterior.

costa rica Consultări in preajma 
Conferinței mondiale a populației

SAN JOSE 18 (Agerpres). — în 
cadrul reuniunii latino-americane 
pregătitoare pentru Conferința mon
dială a populației, de la San Josă, a 
luat cuvin tul șeful delegației româ
ne, Mlhnea Gheorghiu, președinte al 
Academiei de științe sociale și po- 
litice, care a informat participanții 
la reuniune asupra stadiului pregă
tirii conferinței de la București.

Șeful delegației române a avut 
consultări și întrevederi pe tema 
conferinței de la București cu re
prezentanții unor țări din America 
Latină. Totodată, s-a procedat la un 
schimb de informații cu Enrique 
Iglesias, secretarul executiv al Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.), și cu 
Antonio Carillo Flores, secretarul 
general al Conferinței mondiale a 
populației, in vederea participării

statelor latino-americane la Confe
rința mondială a populației de la 
București. Interlocutorii șl-au ex
primat încrederea in succesul apro
piatei conferințe de la București, 
mulțumind guvernului romăn pen
tru pregătirile făcute și climatul 
favorabil asigurat acestei manifestări 
internaționale.

*
Delegația română prezentă la re

uniunea dc la San Josă a fost pri
mită de ministrul culturii al Repu
blicii Costa Rica, Carmen Naranjo. 
Cu acest prilej s-a procedat Ja un 
schimb de informații și propuneri 
referitoare la dezvoltarea relațiilor 
culturale româno-costaricane, subli- 
niindu-se importanța vizitelor la ni
vel înalt pentru toate domeniile de 
colaborare dintre cele două țări.

WASHINGTON

CONFERINȚA MINIȘTRILOR
DE EXTERNE Al STATELOR

Propunerile prezentate 
de delegația României 

întrunirea grupului de lucru al Comitetului ad-hoc
Grupul de lucru al Comitetului 

ad-hoc al Adunării Generale a 
O.N.U., întrunit in prima sa ședință, 
a trecut la abordarea problemelor de 
fond repartizate spre dezbatere. Opi
nia majorității membrilor grupului 
de lucru, din care fac parte repre
zentanții tuturor statelor membre ale 
O.N.U., este că trebuie să se discute, 
în primul rind, propunerile concrete 
vizind luarea unor măsuri urgente 
pentru ajutorarea acelor state care 
au fost cel mai puternic afectate de 
criza de energie și de actualele difi
cultăți din situația economică mon
dială, după care să se treacă la 
dezbaterea celorlalte chestiuni legate 
de materiile prime.

Acest organism al Comitetului 
ad-hoc este însărcinat cu studierea 
propunerilor avansate de state in 
scopul însănătoșirii climatului econo
mic mondial, punerii raporturilor 
economice și comerciale dintre state 
pe baze noi.

Grupul de lucru a anunțat că a 
primit propuneri scrise din partea 
următoarelor state : Algeria, Argen- 
t na. Coasta de Fildeș, Franța, Iran, 
Japonia, România, R.F.G., Statele 
Unite și Zair.

In propunerile delegației țării 
noastre este subliniată necesitatea 
formulării unui set de principii C3re 
să guverneze activitatea și coopera
rea statelor in domeniile materiilor 
prime și dezvoltării. Intre acestea, se 
numără dreptul fiecărui popor de a 
fl stăpin pc propriile sale bogății, 
materii prime și surse de energie. 
Rctfel ca acestea să fie utilizate in 
folosul dezvoltării lor economice șl 
sociale, consolidării Independenței lor

naționale șl a suveranității și parti
cipării lor active la cooperarea in 
lume. Totodată, se evidențiază drep
tul statelor lipsite de materii prime 
și surse de energic de a beneficia, 
fără discriminare, pe baze dc acor
duri reciproc avantajoase, de resur
sele necesare dezvoltării lor econo
mice și sociale, precum și imperati
vul ca situația din domeniile materii
lor prime, surselor de energie, dez
voltării și, in general, din relațiile 
economice internaționale să nu fie 
folosită, in nici un fel. drept mijloc 
de presiune sau amestec in afacerile 
Interne ale altor state.

Delegația română subliniază, de 
asemenea, în propunerile sale, nece
sitatea unor eforturi susținute din 
partea fiecărei țări de a-și utiliza pe 
deplin propriile sale resurse mate
riale și umane In beneficiul poporu
lui său, precum și imperativul acce
sului neingrădit al statelor, in spe
cial al țârilor in curs de dezvoltare, 
la descoperirile științifice și pro
gresul tehnologic in domeniul noilor 
surse de energie și materii prime și 
la optima utilizare a celor deja cu
noscute.

Propunerile românești evidențiază, 
de asemenea, dreptul și datoria fie
cărei țări de a participa Ia o tot mai 
largă cooperare internațională in 
scopul descoperirii de noi surse de 
materii prime și folosirii lor raționa
le, precum și necesitatea înlăturării 
tuturor obstacolelor și discriminărilor 
din calea dezvoltării relațiilor econo
mice internaționale care prejudiciază 
cauza cooperării internaționale, păcii 
și securității lumii.

MEMBRE ALE 0. S. A.
Discursul rostit 

de președintele Nixon
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Miercuri, la conferința care reunește, 
la Washington, pe miniștrii de ex
terne ai statelor membre ale Or
ganizației Statelor Americane 
(O.S.A.), a rostit un discurs pre
ședintele Richard Nixon.

După ce a admis că Statele U- 
nite „i-au ignorat, deseori, pe prie
tenii lor din Sud", el a dat asigu
rări că Washingtonul „nu va căuta 
să impună preferințele sale politice 
țărilor latino-americane" și a opinat 
câ prietenia dintre Statele Unite și 
America Latină constituie un pilon 
fundamental al păcii. Nixon a men
ționat. de asemenea, că administra
ția federală iși va continua efortu
rile, vizind adoptarea unei legislații 
care să asigure generalizarea pre
ferințelor comerciale. El a reafirmat 
promisiunile făcute de secretarul de 
stat H. Kissinger la recenta reu
niune de la Ciudad de Mexico a mi
niștrilor de externe din țările con
tinentului, potrivit cărora Statele 
Unite vor depune eforturi pentru 
soluționarea problemelor energetice 
la nivelul continentului și pentru 
menținerea nivelului asistenței acor
date de S.U.A. țărilor latino-ameri
cane. Guvernul de la Washington va 
continua, astfel, să încurajeze in
vestițiile la sud de Rio Grande.

Cu prilejul reuniunii găzduite de 
capitala S.U.A., Henry Kissinger i-a 
anunțat pe interlocutorii săi că 
William Eberle, consilierul președin
telui Nixon pentru problemele co
merciale și reprezentant al S.U.A. 
la G.A.T.T.. va efectua un turneu in 
statele din America de Sud.

r

ORIENTUL APROPIAT
DAMASC 18 (Agerpres). — Un 

comunicat militar difuzat de postul 
de radio Damasc arată că duelurile 
de artilerie intre forțele siriene și 
israeliene s-au extins joi in zona 
muntelui Hermon, cuprinzînd toate 
sectoarele frontului de pe înălțimi
le Golan, transmit agențiile France 
Presse și Reuter.

Comunicatul menționează că due- 
lul de artilerie a fost declanșat de 
for? le israeliene. care au deschis 
focul asupra pozițiilor avansate și- 
nene.

în același timp, arată comunica
tul. au intrat in acțiune forțele si
riene de apărare antiaeriană, care 
eu acționat împotriva aparatelor is
raeliene ce încercau să bombardeze 
pozițiile siriene de pe muntele Her
mon. De asemenea, au intervenit in 
luptă unitățile de tancuri și de ra
chete antitanc care au sprijinit uni- 
• jțîle siriene amplasate in diferite 
sectoare ale frontului înălțimilor Go
lan.

★
TEL AVTV 18 (Agerpres). — Un 

fmrtator de cuvint militar al Israe- 
ului a anunțat că duelurile de arti

lerie îsraeliano-siriene au fost relua
te joi în sectorul nordic al înălți
milor Golan, relev., agențiile Reuter 
si France Presse. Se menționează 
câ schimbul de focuri a început 
după ce forțele siriene au declanșat 
un tir de rachete antitanc și au lan
sat obuze asupra pozițiilor avansata 
deținute de trupele israeliene.

Purtătorul de cuvint a precizat 
totodată că aviația israeliană și-a 
reluat acțiunea de bombardare a

pozițiilor de artilerie siriene situate 
sub culmile muntelui strategic Her
mon.

★
CAIRO 18 (Agerpres). — Kuweitul 

și Arabia Sauditâ au hotărit sâ a- 
corde Egiptului și celorlalte țări 
arabe implicate in conflictul cu Is
raelul un ajutor financiar de circa 
675 milioane dolari, a anunțat agen
ția M.E.N.

Potrivit agenției, Comitetul pentru 
probleme financiare și economice al 
parlamentului kuweitian a alocat 
un fond de 525 milioane dolari, care 
va fi acordat ca ajutor financiar 
Egiptului, Siriei, Iordaniei și Orga
nizației pentru Eliberarea PalestineL

★
BONN 18 (Agerpres). — Cancela

rul R. F. Germania, Willy Brandt, 
urmează să înceapă, in curind, 
prima sa vizită oficială in țâri 
arabe. El a subliniat, intr-o de
clarație, că dialogul propus de 
Piața comună statelor arabe „nu 
ore ca scop perturbarea sau amî- 
narea eforturilor de pace care se de
pun în prezent. Ar fi bine ca țările 
vest-europene să nu-și exprime doar 
interesul, ci să poată juca, de ase
menea, un rol util în crearea unei 
păci trainice, la a cărei garantare 
Europa ar putea contribui*4 — a 
adăugat Willy Brandt.

Scopul Imediat și principal al ini
țierii unui astfel de dialog este 
cooperarea practică in domeniile 
tehnic, științific și, Îndeosebi, eco
nomic, „in care, cred, există foarte 
mari posibilități", a spus cancelarul 
vest-german.

VIZITA DELEGAȚIEI 
U.A.S.C.R. IN JAPONIA
TOKYO 18 (Agerpres). — Delega

ția U.A.S.C.R., condusă de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., care efec
tuează o vizită în Japonia, la invi
tația Federației Japoneze a Organi
zațiilor Autonome Studențești „Zen- 
gakuren**, a avut convorbiri cu o 
delegație a acestei organizații, con
dusă de președintele Izuo Nagato. 
în cadrul discuțiilor s-a realizat un 
schimb de păreri asupra preocupări
lor actuale ale celor două organiza
ții și dezvoltării, în continuare, a 
colaborării bilaterale, precum și în 
legătură cu unele probleme ale miș
cării internaționale studențești.

Delegația U.A.S.C.R. a efectuat 
vizite la Universitatea din Tokyo, 
în orașele Nagoya și Kyoto și a 
avut convorbiri cu conducerea U- 
niunii Tineretului Democrat din 
Japonia.

Anglia. Aspect de la recentul marș de primâvard împotriva cursei înarmă
rilor. Tradiționala demonstrație, la care participâ numeroși cetățeni englezi, 

s-a desfâșurat pe distanța Aldermaston—Londra

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul adunării a- 

nuale a Asociației de prie
tenie Finlanda-România, 
la Ambasada română din Helsinki 
a avut loc o întilnire între membrii 
consiliului nou ales al asociației 
și membrii misiunii diplomatice și 
ai Agenției economice. Cu această 
ocazie, ambasadorul romăn, Con
stantin Vlad, a vorbit despre impor
tanța sărbătoririi celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și 
despre alte evenimente ce vor avea 
loc in cursul acestui an în țara 
noastră.

In capitala R.F.G. ,re 100 
reuniunea Comitetului de cooperare 
politică al țârilor C.E.E., format din 
directorii pentru problemele politice 
din ministerele de externe ai „ce
lor nouă". Un purtător de cuvint al 
M.A.E. al Belgiei a precizat că 
problemele privind Conferința pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa vor constitui punctul principal 
al ordinii de zi.

La Milano s_au <Ieschis iuch- 
rile unei conferințe la care participă 
reprezentanții municipalităților mari

lor orașe ale lumii, între care și 
București. întrunirea este consacrată 
examinării soluțiilor privind limita
rea traficului rutier și desconges
tionarea circulației în centrele ur
bane.

Peru, comunitățile indiene din

„Antologie a poeților 
români contemporani" 

apărută in Grecia
In editura .,Arion" din Gre

cia a apărut o bogată „An
tologie a poeților români con
temporani", în traducerea și sub 
îngrijirea lui Kostas Asima- 
kopoulos. una dintre cele mai 
apreciate personalități ale vieții 
culturale elene.

Menit să aducă un omagiu 
României prietene, la cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
sale, volumul rezervă cea mai 
mare pondere poeziei noi. „care 
exprimă și reflectă realizările 
românești din zilele noastre" — 
subliniază autorul antologiei.

zonele amazonice locale Caimito, 
Flor del Ucayali, Santa Isabel de 
Buhuanismo și Santa Ana, aparți- 
nind triburilor „Shipibas" și „Cu- 
nibas", au devenit proprietare ale 
pâminturilor pe care trăiesc, în su
prafață totală de 6 000 ha.

Senatorul american Ed
ward Kennedy încheiat 
vizita neoficială in Iugoslavia. El a 
avut, joi, convorbiri cu premierul 
Gemal Biedici, In legătură cu dez
voltarea relațiilor dintre R.S.F.I. și 
S.U.A. In aceeași zi. Edward Ken
nedy a sosit la Moscova.

Printr-o hotărîre a Mi
nisterului Agriculturii din

A încetat din viață Ia 
Paris, în virstă de 79 de ani, cu
noscutul autor dramatic, cineast și 
romancier, Marcel Pagnol. In 1928, o- 
dată cu apariția piesei „Domnul 
Topaze", numele lui Marcel Pagnol 
începe să se impună în rindul dra
maturgilor francezi. Debutul în cea 
de-a șaptea artă și-l face in 1934, 
cu o adaptare cinematografică, in 
care rolul principal este deținut de 
Fernandel. în 1947, Marcel Pagnol 
este ales membru al Academiei 
Franceze.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
j • ■ :_______  < •_____________ ■

alger Specialiști români
pe valea rîului K’sob

K’sob este 
unui riu ce 
întinsele platouri 
vilaiatului algerian 
Setif, renumit prin vo
cația sa agricolă. " 
firul acestuia, 60 
specialiști români 
Ia trustul de construc
ții hidrotehnice, îm
preună cu colegi alge
rieni din cadrul socie
tății „Sonaghater" lu
crează intens la supra- 
înălțarea unui mare 
baraj de acumulare 
care va permite, ince- 
pind din anul viitor, 
creșterea de trei ori a 
debitului de apă al ve
chiului lac de acumu
lare. Această lucrare 
de mare amploare va 
asigura irigațiile agri
cole necesare întregu
lui departament admi
nistrativ Msila din vi- 
laiatul Setif.

Constructorii români, 
folosind cu pricepere 
experiența căpătată

"N

numele 
străbate 

ale

Pe 
de 
de

la atîtea baraje reali
zate pe Bistrița, Ar
geș, pe alte cursuri de 
apă din țara noastră, 
s-au impus și pe șan
tierul de pe K’sob prin 
competența lor. înche
ind cu succes etapa da 
pregătire a șantierului, 
specialiștii români și 
algerieni 
curind 
primilor 
cubi de 
folosind 
modern de pretensio- 
nare, pus la punct de 
institutul de cercetări 
pentru construcții din 
țara noastră și apre
ciat de parteneri ca 
deosebit de eficient.

Pentru grăbirea lu
crărilor s-a trecut, 
zilele acestea, la lu
crul în trei schimburi, 
urmînd a se turna 
astfel, lunar. circa 
4 000 de metri cubi da 
beton armat. Supra- 
înălțarea întregului 
baraj plnă la cota

au trecut de 
la turnarea 
2 500 metri 
beton armat, 
un procedeu

prevăzută necesită 
turnarea a peste 55 000 
de metri cubi de 
beton. Răspunzind cu 
promptitudine solici
tărilor de pe șantier, 
uzinele românești 
„Progresul" din Bră
ila, „Independența*4 
din Sibiu, ca și între
prinderile algeriene 
care aprovizionează cu 
agregate și instalații 
lucrarea au livrat in 
plus o serie de uti
laje, atingindu-se 
acum un nivel mai inalt 
de automatizare șl 
mecanizare a lucrări
lor de pe șantier. A- 
precierile unanime de 
care se bucură activi
tatea specialiștilor ro
mâni confirmă buna 
reputație pe care aceș
tia și-au ciștigat-o, ca 
și eficacitatea coope
rării in producție, sub 
diverse forme, dintre 
România și Algeria.

M. S. IONESCU

roma Pe calea adîncirii
unității mișcării sindicale

Prima adunare na
țională unitară a 
„structurilor de bază*4 
ale federației C.G.I.L.— 
C.I.S.L.—U.I.L.. desfă
șurată recent la Ri
mini. este apreciată 
în mod unanim ca un 
eveniment de o deose-

bită Însemnătate pen
tru întreaga mișcare 
sindicală Italiană, pen
tru toate forțele de
mocratice ale țării. 
Constituind o reflecta
re a liniei acțiunilor 
revendicative a orga
nizațiilor sindicale, a

obiectivelor principale 
ale acestora, reuniu
nea de la Rimini, la 
care au participat pes
te 3 500 de muncitori 
din întreaga peninsu
lă, delegați a sute și 
mii de organizații sin
dicale, a contribuit în

același timp la relan
sarea procesului uni
tății sindicale, prin 

■ generalizarea practicii 
constituirii de consilii 
unite de delegați la 
locurile de muncă, ca 
și a consiliilor unite 
de zonă.

Inițiat în urmă cu 
cîțiva ani. procesul de 
Înfăptuire a unității 
sindicale italiene nu 
a reușit să se extin
dă la structurile de 
bază, ci s-a limitat, 
în mare parte, la 
realizarea unei plat
forme comune la nivel 
național intre organele 
conducătoare ale celor 
trei principale organi
zații sindicale. Abia la 
ultima reuniune a di
recțiunii federației 
C.G.I.L. — C.I.S.L. — 
U.I.L. din luna februa
rie a acestui an. nor- 
nindu-se de la expe
riența acumulată, s-a 
hotărit să se treacă la 
realizarea efectivă a 
unității sindicale, prin 
generalizarea consilii
lor de fabrică și 
consiliilor de zonă, 
cadrul adunării de 
Rimini, muncitori, 
și conducători 
organizațiilor 
cale, au 
deopotrivă, pe larg 
experiența pozitivă a- 
cumulată prin crearea, 
începlnd încă din 1970. 
a primelor consilii u- 
nite de delegați, cu 
participarea reprezen
tanților tuturor miș
cărilor sindicale. Po
trivit statisticilor exis
tente. in prezent in 
întreaga Italie func^ 
tionează circa 
de consilii de dele
gați. reorezentînd pes
te trei milioane de 
muncitori, din aproa
pe 20 000 de fabrici ; 
au fost, de asemenea, 
create, mai ales in ul
timul timp, circa 160 
de consilii de zonă in

In 
la 
ca 
ai 

sindi- 
evidențiat, 
pe

10 000

diferite provincii * ale 
Italiei. „După solem
nul angajament asu
mat de cele trei con
grese confederate pen
tru realizarea unității 
organice, dună i 
gresele înfăptuite 
federația C.G.I.L. 
C.I.S.L. — U.I.L. 
definirea unei linii _ 
nitare. capabile să sa
tisfacă diferitele exi
gențe. adunarea na
țională a structurilor 
de bază — se arată 
in apelul final apro
bat in unanimitate la 
încheierea lucrărilor 
reuniunii de la Ri
mini — reprezintă o 
demonstrație concretă 
a pașilor înainte in- 
făptuiti și a voinței de 
a se acționa ne calea 
făuririi unității tutu
ror muncitorilor ita
lieni".

Experiența ultimilor 
ani a arătat cum nu 
se poate mai bine im
portanta deosebită 
care revine unității 
sindicale in procesul 
întăririi continue a 
rolului și forței clasei 
muncitoare Italiene, a 
politicii sate îndrepta
te spre apărarea in
tereselor vitale ale 
oamenilor muncii, spre 
înfăptuirea unui nou 
curs de dezvoltare e- 
conomică și socială a 
tării. în acest cadru, 
adunarea de la Rimini 
a oferit un bogat evan
tai de propuneri și de 
idei in legătură cu o- 
biectivele luptei re
vendicative. cu relan
sarea și dezvoltarea 
acestora. mal ales 
după ultima grevă 
generală din Ipna fe
bruarie a acestui an. 
Numeroasele interven
ții din cadrul adună
rii. ca și documentul 
final- adoptat, au sub
liniat astfel, o dată 
mai mult. legătura 
care există între ac-

pro- 
de

in 
u-

tualele mișcări sociale 
din fabrici pentru 
reînnoirea contractelor 
naționale de muncă și 
lupta generală pentru 
ridicarea regiunilor 
rămase în urmă din 
punct de vedere eco
nomic din Mezzogior- 
no, împotriva creșterii 
costului vieții și a 
concedierilor și pen
tru inițierea unul ade
vărat proces de refor
me sociale, apărarea 
salariilor. — care ră- 
min obiective priori
tare ale acțiunii sin
dicatelor.

Subliniind că tocmai 
In acest scop structu
rile de bază ale sin
dicatelor — consiliile 
de delegați și consi
liile de zonă — con
stituie o formă de 
neinlocuit a participă
rii muncitorilor la în
treaga acțiune a sin
dicatelor. documentul 
final al reuniunii de 
la Rimini a adresat un 
anei tuturor muncito
rilor italieni „pentru 
a-și stringe rindurile 
și mai mult în cadrul 
sindicatului, pentru a 
susține inițiativa de 
generalizare a noilor 
structuri de bază. în 
scopul extinderii pro
cesului unitar ne care 
mișcarea sindicală îl 
conduce pentru conso
lidarea instituțiilor 
democratice si dezvol
tarea economică si 
socială a țării".

„Cuvintele unitate !, 
unitate ! care au ră
sunat din piepturile 
celor 3 500 de delegați 
la încheierea reuniunii 
de la Rimini — 
ziarul «L’Unită» 
au constituit o 
nifestare formală, 
un 
de

scria
— nu 

ma
ci 

angajament precis 
voință și luptă4*.

R. BOGDAN
—>

Dl PRETUTINDENI
• LATINA - LIMBA 

OFICIALĂ A C.E.E. ? D°' 
membri din partea Olandei în 
parlamentul european au pre
zentat Comisiei executive a 
C.E.E. o propunere oarecum 
neobișnuită : Latina să devină 
limba oficială a comunității 
vest-europene. „Va fi de acord 
comisia — întreabă ei — ca la
tina să se predea ca prima lim
bă in cuprinsul comunității și 
să fie utilizată in exclusivitate 
in cadrul dezbaterilor ?" Un ar
gument ar putea fi — arată, le
gat de aceasta, „Le Monde14 — 
faptul că, in trecut, latina a 
servit, vreme de citeva secole, 
drept „limbă comună" In par
tea occidentală a Europei. Să 
fie aceasta o aluzie discretă la 
faptul câ in rindurile „celor 9" 
există divergențe serioase — 
și nu numai de ordin lingvistic T

• AVIZ „ALCHIMIȘTI
LOR" AMATORI. In 
S.U.A. monedele de un cent sint 
pe cate de dispariție. Răspun
zători de această situație sint 
numeroșii „alchimiști" care au 
descoperit că este rentabil să 
topească mărunțișul din cupru 
și să-1 transforme in lingouri, 
ținind seama de faptul că pre
țul acestui metal este in verti
ginoasă creștere pe piața mon
dială. Alertate de faptul că in 
ultimele trei luni a fost nevoie 
să se pună suplimentar in cir
culație peste un miliard de astfel 
de monede, autoritățile au in
stituit pedepse pină la 5 ani în
chisoare și amenzi pină la 10 000 
de dolari pentru „alchimiștii’4 
amatori. Totodată, in vederea 
înlăturării oricărei tentații pen
tru astfel de practici se pregă
tește baterea unor noi monede 
pe baza unui metal mal slab 
cotat pe piață.

• LONGEVITATE.
pin gigant care a dat naștere 
unor minunate legende și cin- 
tece se află in munții Pirin 
Pianina. După părerea specia
liștilor, el numără peste 1200 
de ani, un adevărat record de 
longevitate.

• ZILNIC, 120 DE 
PERSOANE BICIUITE, 
în Republica Sud-Africană sint 
supuse pedepselor de biciuire, 
in medie, zilnic, 120 de persoa
ne. Aceste cifre reies din- 
țr-o recentă statistică a Mi
nisterului sud-african al Justi
ției. Conform ei, intre 1 iulie 
1972-30 iunie 1973 au fost con
damnate la asemenea pedepse 
45 233 de persoane — firește, în 
marea majoritate negri. In cete 
12 luni anterioare, numărul con- 
damnaților era de 39 654. Unica 
deputată din parlamentul sud- 
african din partea Partidului 
progresist, Helen Suzman, a 
condamnat aceste pedepse ca 
fiind „o rămășiță medievală, o 
încălcare respingătoare a dem
nității umane". Este oare sin
gura practică anacronică in a- 
cest stat al apartheidului ?

• HIRTIE DIN PAL- 
MIER. Pentru filipinezi — 
deși nu numai pentru ei — pal
mierul poate fi considerat un 
arbore „universal", care le o- 
feră deopotrivă hrană și căl
dură, băuturi și uleiuri. Peste 
12 milioane de locuitori ai Fi- 
lipinelor sint legați, intr-un fel 
sau altul, de cultivarea și pre
lucrarea fructelor de palmier, 
în prezent, oamenii de știință 
filipinezi sînt preocupați de va- V 
lorificarea crengilor uscate, cara 
sint arse în cantități imense. 
Experiențele de laborator au 
demonstrat că ramurile uscate 
reprezintă o prețioasă materie 
primă pentru producerea hîr- 
tiei. Punerea la punct a unor 
metode adecvate ar putea con
tribui în mod însemnat la dimi
nuarea actualei penurii da 
hirtie.

• NAȘTERE LA 10 000 
DE METRI ÎNĂLȚIME. 
O tinără americană a născut 
într-un avion al companiei 
S.A.S., aflat in zbor spre New 
York. Din fericire, printre cei 295 
de pasageri se găseau patru me
dici, astfel că nașterea, care a 
durat patru ore, s-a petrecut 
fără prea mari complicații. Atit 
doar că pilotul a trebuit să efec
tueze o aterizare neprevăzută la 
Montreal, în Canada, pentru a 
permite spitalizarea lehuzeL Ș 
Este a doua naștere intr-un a- 
vion al Companiei S.A.S., pri
ma avind loc în noiembrie 
1949, deasupra Atlanticului.

• MIRACOL BIOLO
GIC? Revista „Kapsia*4 din 
Kasaiul occidental (Zair) rela
tează un caz interesant privind 
modificările biologice spectacu
loase survenite la o cetățeană 
din provincia respectivă. Este 
vorba de femeia de culoare 
Kapinga Muende, în virstă da 
40 de ani, a cărei piele s-a al
bit intr-o singură noapte. Po
trivit celor arătate de persoana 
în cauză, ea constatase în ajun 
că pe față i-au apărut nume
roase coșuri care produceau 
mincărimi, iar în dimineața ur
mătoare pielea întregului corp 
îi devenise albă, cu excepția 
unei mici părți a feței. Toate 
acestea s-au petrecut, arată fe
mela, fără ca ea să fi folosit 
vreun medicament sau altă 
substanță farmaceutică.
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