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Aderența la realitate,

ÎN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

SĂRBĂTOAREA 
MUNCII -

ÎNTÎMPINATĂ 
CU NOI SUCCESE

ÎN FABRICI Șl PE OGOARE
receptivitatea față de nou

104 ani de Ia nașterea
lui Vladimir Ilici Lenin

Alături de forțele revoluționare și progresiste de 
pretutindeni, comuniștii români. întregul nostru poper 
aniversează împlinirea a 104 ani de la nașterea ge
nialului ginditor și conducător revoluționar marxist 
— Vladimir Ilici Lenin.

Așa cum este cunoscut. Lenln — personalitate tita
nică — și-a consacrat inlreaga viață, capacitatea și 
energia sa luptei pentru eliberarea din exploatare și 
asuprire a celor ce muncesc, pentru triumful cauzei 
socialismului și comunismului in lume. Incepîndu-și 
activitatea revoluționară in pragul secolului al XX- 
lea, cir.d marxismul era confruntat cu problemele 
noi. ridicate de schimbările intervenite in viața so- 

ală, Lenin a înțeles că izvorul vitalității teoriei mar- 
ste, al forței sale transformatoare rezidă în legătura 

organică cu realitățile epocii. în maxima receptivi
tate față de experiența practică, față de noile cuceriri 
ale științei, ale cunoașterii umane. Câlăuzindu-se dc 
concepția și metoda materialismului dialectic și isto
ric. cl a generalizat experiența nouă pe care au adus-o 
dezvoltarea socială din Rusia, luptele proletariatului, 
ale forțelor progresiste în condițiile intrării societății 
burgheze in etapa imperialismului și a revoluțiilor 
proletare — aducind o contribuție de cea mai mare 
importanță la îmbogățirea teoriei revoluționare, a stra
tegiei și tacticii mișcării muncitorești.

Gindirea lui Lenin și-a găsit continuarea și finali
zarea logică, firească, in acțiunea sa politică, in re
marcabilele sale calități de militant revoluționar, de 
organizator și conducător al proletariatului in lupta 
pentru cucerirea puterii și făurirea orinduirii noi. so
cialiste. De numele său. de creația și activitatea sa 
sint indisolubil legate întemeierea Partidului Comu- 
nijt a! Uniunii Sovietice, înfăptuirea Marii Revoluții 
Social.<te d;n Octombrie, piatră de hotar in istoria 
omeniri;, făurirea sfatului sovietic — primul stat al 
muncitorilor și țăranilor.

Lui Lenin ii plăcea să afirme că teoriile trebuie 
să treacă examenul vieții, proba practicii. Marxism- 
leninismul a trecut cu strălucire această probă. Intr- 
adevăr, transformările revoluționare care au dat o 
nouă înfățișare lumii în ultima jumătate de veac 
ilustrează că omenirea înaintează inevitabil în direc
ția întrevăzută cu claritate de Marx, Engelș, Lenin, 
sore o orinduire socială superioară, spre împlinirea 
idealurilor de libertate și progres social ale popoare
lor.

Continuând opera începută sub conducerea Iui Le
nin. transpunind in viață ideile sale, popoarele Uniu
nii Sovietice au străbătut un drum glorios, asigurind
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600 TRACTOARE 
PESTE PLAN

în marea întrecere pentru reali
zarea cincinalului inainte de termen, 
constructorii de tractoare din Bra
șov au realizat In cinstea zilei de 
1 Mai. în avans față de sarcinile de 
plan, 600 de tractoare. Merită rele
vat că, in aceste zile, de pe banda 
de montaj a ieșit cel de-al 388 000- 
Ica tractor fabricat de această mare 
întreprindere constructoare de ma-

CA INTR-O ZI OBIȘNUITA 
DE MUNCĂ

La
21
Si 

se
in-

pesto planul la zi a celei de-a 
20 000-a tonă de lignit. Ei și-au o- 
norat. astfel, in Întregime angaja
mentul asumat pe anul în curs. Un 
Important succes, extragerea peste 
plan a celei de-a 8 000-a tonă de 
cărbune — cit prevedea dealtfel și 
angajamentul pină la 1 Mai — a fost 
obținut și de minerii de la exploata
rea Lupoala.

Colectivul întreprinderii miniere 
Baia de Arieș, județul Alba, și-a 
îndeplinit integral sarcinile de plan 
pe 4 luni, cu 12 zile mal Înainte de 
termen. Pină la 1 Mai, acest harnic 
colectiv a hotărit să realizeze o pro
ducție globală suplimentară in va
loare de 2 600 000 lei.

ȘANTIERELOR - 
MAI MULTE MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII
De la începutul anului și pînă în 

prezent, colectivul întreprinderii de 
materiale de construcții Deva a de
pășit planul producției industriale 
cu aproape 6 la sută, livrind supli
mentar beneficiarilor peste 600 ml 
tuburi „premo**, 660 000 cărămizi dia- 
lit, 725 000 blocuri pentru zidărie, 20 
tone vată minerală, peste 11 000 ca- 
hle teracotă și alte produse. Aceste 
realizări, adăugate celor obținute in 
ultimii trei ani, au permis colecti
vului de aici să cîștige un avans de 
aproape 6 luni in îndeplinirea sar
cinilor ce-i revin in actualul cin
cinal.

Colectivul întreprinderii de produ
se ceramice din Jimbolia a obținut 
un succes de prestigiu in întrecere : 
îndeplinirea cu 10 zile mai devreme 
a sarcinilor de plan la producția glo
bală și marfă pe 4 luni. Pină la sfir- 
șitul lunii aprilie vor fi livrate șan
tierelor de construcții 4,3 milioane 
țigle și blocuri de zidărie ușoară 
peste prevederi.

LA SEMĂNATUL 
PORUMBULUI

Pentru a se recupera timpul pier
dut datorită ploilor, duminică meca
nizatorii și cooperatorii din județul 
Dolj au lucrat cu toate forțele la 
semănatul porumbului. La coopera
tiva agricolă „înainte" din comuna 

• Poiana- Mare mecanizatorii- au. 4n- 
sâmințat ultimele 90 ha cu porumb. 
De asemenea, la cooperativa agri
colă din Dăbuleni s-au semănat 
mai bine de 50 ha cu porumb. în 
grădinile de legume și in solariile 
cooperativelor agricole din Maglavit, 
Cerăt, Goicea Mare, Birca, Ostroveni 
și altele un mare număr de oameni 
au lucrat, ieri, la întreținerea răsa
durilor.

MECANIZATORII - 
IN PRIMELE RINDURI

Teri, In hotarul comunei Bontida, 
județul Cluj, 10 mecanizatori au lu
crat toată ziua la semănatul porum
bului. Dc altfel, terenurile fiind bine 
pregătite din vreme au permis ca 
duminică să se lucreze in aproape 
toate unitățile agricole din județ- La 
cooperativa agricolă Geaca, de exem
plu, s-au semănat 40 ha cu porumb, 
iar la cele din Mociu șl Crișenl a- 
proape 70 ha. Se apreciază că pe În
tregul județ au fost semănate dumi
nică mal bine de 2 000 ha cu porumb.

măr la semănatul porumbului. 
Bivolari, de pildă, s-a lucrat cu 
tractoare la pregătirea terenului 
cu alte 9 La semănat. în cîmp, la 
mănalul porumbului era și
ginerul Ștefan Vișoianu, președin
tele cooperativei agricole Ciurea, 
care urmărea ca tractoriștii Cărăușu 
Nicolae, Radu Gheorghe, Costea 
Mihai, Rădeanu Nicolae ți Dumitriu 
Ion să facă lucrări de bună calitate, 
în această zl au fost lnsămințate 50 
ha. S-a lucrat Intens și In cooperati
vele agricole Țigănași, Trifeștl, Bol- 
boca și In alte părți.
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(Continuare in pag. a II-a)

cu

triumful socialismului pe a 6-a parte a globului pă- 
mintesc. Ca urmare a succeselor obținute, U.R.S.S. s-a 
transformat intr-o țară cu un mare potential econo
mic, politic, științific, militar.

Nutrind, în spiritul bogatelor sale tradiții interna
ționaliste, sentimente de profunda stimă și prețuire 
fată de popoarele’ U.R.S.S., poporul român urmărește 
cu deosebit interes și se bucură din inimă de reali
zările remarcabile obținute de oamenii sovietici, sub 
conducerea P.C.U.S., in opera de edificare a comu
nismului, apreciindu-le ca o contribuție din cele mal 
importante la întărirea sistemului mondial socialist, 
a forțelor progresului și păcii din intreaga lume. 
Partidul Comunist Român, guvernul român. întregul 
nostru popor acordă o înaltă prețuire relațiilor fră
țești româno-sovietice — care in anii socialismului au 
fost ridicate De o treaptă superioară — și sint hotârite 
să acționeze și in viitor pentru continua lor întărire 
și dezvoltare pe baza principiilor marxist-leniniste 
și ale internaționalismului socialist.

Comisia Economica a 0. N. 0
pentru Europa poate aduce o contribuție
substanțială la edificarea securității

și cooperării pe continent
Interviu cu Janez STANOVNIK(

secretar executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa

Prezent în aceste zile la București pentru a participa la lucrările 
celei de-a XXIX-a sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru Eu
ropa. secretarul executiv al acestui organism a răspuns cu amabilitate 
solicitării de a acorda un interviu ziarului „Scinteia". La început, 
oaspetele s-a referit la problemele actuale care confruntă viața eco
nomică internațională și. îndeosebi, la evoluțiile specifice continen
tului european in domeniul economiei.

— Pe scena economică mondială 
»u apărut, in ultima vreme, umbre 
amenințătoare. Cuvintul „criză** este 
deseori pronunțai atunci and vor
bim despre problemele monetare și 
inflație, despre materii prime, ener
gie, alimentație, mediu înconjurător 
ș.a.m.d. In perimetrul țărilor parti
cipante la Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa — tari care se 
întind pe 35 la sută din suprafața 
uscatului și cuprind 31 la sută din 
populația globului — evoluțiile eco
nomice sint puternic influențate de 
faptul câ, in condițiile accelerării 
progresului tehnic, se constată o să
răcire a resurselor naturale. In ță
rile regiunii trăiesc aproape 90 ia 
sută dm specialiștii in știință și teh
nică din intreaga lume, o armată de 
oameni care au contribuit hotâritor 
la dezvoltarea industriei, agriculturii 
și a celorlalte ramuri economice in ță
rile respective. In schimb, bogățiile 
naturale nu mai corespund nici pe 
departe nevoilor producției și consu
mului- La scară mondială, țările re
giunii. in ansamblu, dispun doar de 
un sfert din rezervele petroliere cu
noscute, deși consumă aproape 80 la 
sută din producția de petro) ; posedă 
10 la sută din zăcămintele de bauxi
tă și consumă 82 la sută din pro
ducția de aluminiu ; dețin 55 la sută 
din zăcămintele de minereu de fier 
șj consumă 80 la sută din producția 
de oțel etc. Europa occidentală, de 
pildă, trebuie să importe 20 la sută 
din necesarul de materii prime, pes
te 60 la sută din cantitatea de ener- 
g-.c-, 98 la sută din necesarul de pe-

trol. Iată de ce asigurarea resurse
lor figurează pe primul loc in ca
drul cooperării economice intra și 
extra-europene.

Creșterea masivă a prețurilor la o 
serie de produse de bază ne-a rea
mintit recent, in chip dramatic, că 
r.-sursele planetei nu sint nelimita
te. Asistăm azi la deteriorarea cres- 
cindă a echilibrului și armoniei din
tre economie și mediu ambiant, pro
blemă pe care Karl Marx a antici
pat-o in „Capitalul", vorbind despre 
obligația societății umane de a se 
comporta ca un „bun tată de fami
lie" față de generațiile viitoare. în
grijind și îmbunătățind pămintul, 
natura. Or, agravarea repercusiuni
lor poluării vine să arate, încă o 
dată, câ o civilizație nu-și poate 
permite să rămină in conflict cu 
natura.

Cum se poate ieși din acest impas? 
A opri creșterea, a reduce dezvolta
rea la zero — așa cum preconizează 
unii — nu este o rezolvare. Este 
limpede că nu există decit o cale : 
progresul, mersul inainte. Și anume, 
intr-o direcție care să pornească de 
la reevaluarea a însăși strategiei 
dezvoltării. acordind prioritate eco
nomisirii resurselor naturale și de 
energie, transformării și readaptării 
tehnologiilor și structurilor produc
ției. specializării internaționale pe o 
arie geografică cit mal întinsă 
ș.a.m.d. Ceea ce reclamă o Intensi
ficare a schimbului de experiență 
științifică și tehnică, a cooperării 
industriale și comerțului dintre sta
(Continuare în pag. a III-a)

COSTURI REDUSE 
LA FORAJUL SONDELOR
Fiecare metru săpat anul acesta 

de sondorii Schelei de foraj Craiova 
a fost realizat cu un cost mediu 
mai mic cu 21 lei față ele prevede
rile de plan și cu 103 lei fată de ni
velul înregistrat in primul trimestru 
din anul trecut. Obținut în condi
țiile creșterii productivității muncii 
cu 8.6 la sută și a vitezei de lucru 
cu cinci procente, acest succes a 
permis sondorilor craioveni să în
scrie in bilanțul activității desfășu
rate de la începutul anului econo
mii peste plan in valoare de 216 000 
lei și un volum suplimentar de be
neficii de 213 000 lei. Totodată, an
gajamentul asumat pină la 1 Mai la 
cei doi indicatori calitativi ai acti
vității economice a fost depășit 
8 și, respectiv, 6.5 la sută.

IN AVANS 
FAȚĂ DE TERMEN

Constructorii și montorii de 
marele șantier al Combinatului me
talurgic din Tirgoviște au realizat 
nivelul volumului de lucrări — va
loric și fizic — planificat pe prime
le patru luni ale anului, succes pe 
care l-au consacrat sărbătoririi zilei 
de 1 Mai. Din realizările lor mențio
năm punerea in funcțiune cu 170 
de zile mai devreme a cuptorului 
electric nr. 2 de 10 tone. Sint create 
premise pentru montarea și punerea 
in funcțiune intr-un timp record — 
45 de zile — a celui de-al treilea 
cuptor de 50 tone, precum și pen
tru devansarea cu aproape o lună a 
termenului de intrare -^reproducție a 
lanririofdlul de profite rfnjltycir și u- 
Șoare.

MINERII ÎS! ONOREAZĂ
ANGAJAMENTELE

Minerii exploatării Vulcan, 
bazinul Văii Jiului, care au lansat 
chemarea la întrecere pe 1974 către 
toate unitățile din industria carbo
niferă. au extras și livrat pină a- 
cum 20 000 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. Ei au extras, 
medie, in fiecare zi lucrătoare din 
această lună, mai mult de 144 tone 
cărbune peste prevederi.

La 20 aprilie, minerii de la Leur- 
da—Gorj au consemnat extragerea

șiled, mecanizatorii, cooperatorii 
ceilalți lucrători din agricultura ju
dețului Iași au lucrat in mare nu-

REPUBLICII COSTA SICA, 
JOSE THESES EERRER!

Poporul român întîmpină astăzi, cu multă căldură, cu sentimente 
de stimă și cordialitate, pe președintele Republicii Costa Rica, Jos£ 
Figueres Ferrer, care, la invitația președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușcscu, va face o vizită oficială de prie
tenie in țara noastră.

elaboreazd o noua șarjâ la Combinatul siderurgic Galați 
Foto : S. Cristian

te-nsori înainte 
după-i și mai

E bine să 
de armată ; 
bine. Mai ales dacă al un 
rost, o meserie. El n-avea. 
Ața-1 trăgea spre mecanică. 
Unde tehnică in Dragomi- 
reștii natali ? După armată 
s-a hotărit : Sighetul Mar- 
mației, școala de mecanici 
pentru utilaje grele. Apoi 
specializare șase luni — 
buldozerist. Repartizat acolo 
unde a dorit : sectorul 
Borșa al IFET Bala Marc.

Deci. in butin (parchet 
forestier). Muncă grea. 
Luni pleci de acasă. Spui : 
mă-ntorc simbătă. Si „sîm- 
bâtă“ poate să fie a doua, 
a treia simbătă. Uneori se 
stă-n butin și-o lună. 
Incă-i bine. Țapinarii mo- 
roșeni care lucrează prin 
tară zăbovesc pe acolo și 
cinci-șase luni. Legătura cu 
casa o restabilesc in zilele 
de plată. Scriu ei : „Vă tri
mit atiția bani ca să faceți 
cu ei așa și așa“. El nu-i 
in situația asta. Oricum. 27 
de ani l-au prins fără să 
fie însurat. Anul trecut a 
cunoscut-o pe Maria. Fată 
serioasă, harnică, din ace
lași sat. Cu o lună în urmă 
s-a hotărit. t\ luat-o de 
mină si a dus-o la pri
mărie.

— Cetățene Chiș Ștefan,

de bună voie șl nesilit de 
nimeni...

Sigur că era de bună 
voie. Silit a fost să plece. 
De la nuntă nu trecuseră 
cinci zile. Florile din bu-

IN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE
NOASTRE
Carnet cultural

Sport

în confruntare

scrisori și răs
punsuri

Reluăm un fapt 
din faptul divers

Marginalii

De pretutindeni

zăpada urcase dincolo de 
doi metri. Vintul o spul
bera, transformind totul in 
iad alb. Asta in timp ce in 
alte locuri din țară trona 
albul florilor 1 De drept :

Prin
Maramureșul
forestierilor
chetul miresei n-apucaseră 
să se ofilească. Silit e un 
fel de a spune. De fapt și 
de drept era in concediu. 
Nu trebuia să lucreze. De 
fapt și de drept nici tova
rășii lui n-ar fi trebuit să 
lucreze. De fapt : pentru că 
in Munții Maramureșului

există o lege de muncă prin 
care se reglementează si
tuațiile speciale ; care ad
mite — intr-un caz ca al 
lor — ca oamenii să stea 
acasă, iar retribuția să le 
meargă ca sl cînd ar fi 
lucrat.

Dar a intervenit, de fapt

și de drept, conștiința mun
citorească : nici unul din
tre oamenii pădurilor din 
acel colt de țară nu s-a 
tras Ia adăpostul respectivei 
legi. Planul de producție al 
sectorului era periclitat. De 
la obirșiile Izei trebuiau 
trimiși la fabrica din Borșa 
2 200 mc lemn. In condi
țiile în care, ca să poți îna
inta pe picioare, era ne
cesar să îndepărtezi cu 
mîinile zăpada din dreptul 
ochilor sau de deasupra 
capului ! Repet : zăpadă de 
peste doi metri. Nu poți să 
lași in urmă o pădure de 
cioate cu înălțimea asta. 
S-a săpat atunci în jurul 
arborilor „pînă la negru" — 
la sol. Operația nu-i tre
cută in procesele tehnolo
gice. în tabelele de nor
mare.

Dar s-a executat. Fără ca 
cineva să ceară retribuție 
suplimentară. Nu 2200 me
tri cubi au fost doboriti. cl 
2600 ! Cum îi transport! ? 
Cfele 5 tractoare funcționau, 
dar nimeni nu știa, nimeni 
nu mai vedea nici măcar 
urmele drumului forestier. 
AI principalului drum — 
colectorul — acela dintre

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a IlI-a)

Născut în 1906. în 
localitatea San Ramon 
(provincia Alajuela), 
Jose Figueres își face 
studiile universitare la 
New York, Ciudad de 
Mexico și Boston. 
Este, de asemenea, 
absolvent al Institutu
lui de Tehnologie din 
Massachusetts.

Intrarea in viata po
litică a țării și-o face 
în timpul celui de-al 
doilea război mondial.

- Ia anul 1948 devine 
președinte al guver
nului provizoriu, care 
a condus tara pină in 
1949. în această cali
tate, pornind de la 
condițiile specifice ale 
țării, el a hotărit di
zolvarea armatei cos- 
taricane și înființarea 
unei gărzi civile de 
2 000 de persoane, care 
are ca sarcină princi
pală menținerea or
dinii. Costa Rica este 
singurul stat fără ar
mată din America La
tină.

Fondator al Parti
dului Eliberării Na
ționale. Jose Figueres
candidează pe listele acestei forma
țiuni politice și este ales președinte 
al tării in anul 1953. Rămâne șef al 
statului pină in 1958, după care își 
continuă activitatea politică în cadrul 
partidului. Prezentul mandat de pre
ședinte l-a obținut în urma alegeri
lor generale din anul 1970.

In perioada mandatelor președin
telui Figueres, personalitate marcan
tă a vieții politice cost-aricane, po
porul din această țară — cu peste 
1 500 000 de locuitori și cu o supra
față de 51 000 km p — a depus efor
turi constante pentru dezvoltarea și 
diversificarea agriculturii, ramură de 
bază a economiei naționale, dar și 
pentru crearea unui sector industrial 
avansat, menit să asigure valorifica
rea, în interesul propriu, a impor
tantelor resurse naturale ale tării 
(aur, argint, bauxită, fier, petrol și 
plumb). Acestor preocupări li se 
adaugă cele vizînd pregătirea cadre
lor de tehnicieni și specialiști, pre
cum și dezvoltarea, deja considera
bilă, a rețelei de școli.

Pe plan extern, Costa Rica și-a 
afirmat o vocație constantă de pace 
și cooperare cu toate statele lumii, 
indiferent de sistemul lor social- 
politic. O importanță deosebită este 
acordată dezvoltării legăturilor cu 
celelalte state Latino-americane, cu 
popoarele care luptă pentru dez
voltarea de sine stătătoare, pentru 
eliminarea subdezvoltării, pentru în
treprinderea unor acțiuni menite să 
asigure reducerea și depășirea deca
lajelor existente intre țările puternic 
industrializate și cele în curs de dez
voltare. De asemenea, Costa Rica 
promovează constant principiul uni
versalității relațiilor diplomatice și se 
pronunță, alături de alte state, pen
tru întărirea rolului O.N.U. In viata 
internațională.

între Republica Socialistă România 
si Costa Rica s-au stabilit si se dez
voltă relații de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri, bazate pe 
principiile independenței și suverani
tății naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Un moment de însemnătate istori
că in dezvoltarea acestor relații l-a 
constituit vizita efectuată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în Costa 
Rica, în septembrie 1973. Prin rezul
tatele el deosebit de rodnice, această 
vizită s-a înscris ca o contribuție de 
seamă la intărirea relațiilor bilate

rale, prilejuind semnarea unul docu
ment de o excepțională Însemnătate 
pentru raporturile dintre țările și po
poarele noastre — Tratatul de priete
nie și cooperare între România și 
Costa Rica. Documentul are, totodată, 
o semnificație internațională deose
bită, el reafirmind un ansamblu de 
principii înaintate care constituie 
condiția sine qua non a bunelor re
lații dintre state, a păcii și colabo
rării între popoare.

„Tratatul de prietenie și cooperart 
între România și Costa Rica — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul semnării acestui important 
document — se înscrie și va rămînt 
în istoria internațională ca o contri
buție activă la politica nouă, ca un 
exemplu în care două popoare, cu 
orînduiri sociale diferite, animate de 
dorința de a fi libere și de a trăi din 
ce in ce mai bine, doresc să colabo
reze și să 
colaborării 
Iată de ce , __  _____,_
spunem că prin acest tratat noi am 
dat expresie năzuințelor popoarelor 
noastre, că el corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor român șl 
costarican, cauzei păcii și colaborării 
internaționale".

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit, de asemenea, 
reafirmarea hotărîrii celor două țări 
de a acționa pentru aplicarea preve
derilor acordului comercial și de co
operare economică semnat în 1971, 
precum și semnarea unor noi acor
duri de colaborare economică, teh- 
nico-științifică și culturală, prin care 
au fost puse bazele unei colaborări 
îndelungate în multe domenii de ac
tivitate.

Iată tot 
care putem aprecia că 
ședlntelui ’ '
România, 
va avea 
Ceaușescu _ ,____ _   r.„
importantă la dezvoltarea ascendentă 
a relațiilor prietenești dintre cele 
două țări, la întărirea și diversifica
rea cooperării bilaterale, în Interesul 
popoarelor român și costarican, al 
cauzei păcii, progresului și colaboră
rii în lume.

Animat de această convingere, în 
spiritul sentimentelor de stimă ?i 
cordialitate fată de țara prietenă, 
poporul nostru adresează înaltului 
oaspete costarican tradiționala ura
re : ..Bun venit pe pămintul Româ
niei 1".

participe la dezvoltarea 
cu toate 
putem,

statele lumii. 
Intr-adevăr, să

atîtea temeiuri pentru 
vizita pre- 

Josă Figueres Ferrer In 
convorbirile pe care le 
cu președintele Nicolae 
vor aduce o contribuție

AZI, LA POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE
Azi, In |urul orei 15,30, posturile noastre de radio 

$1 televiziune vor transmite direct de Ia Aeroportul Oto- 
pe!1!.c.<;^î.,no.nli!..’o5l^.,, *? Bucure?»! a președintelui Re- 
publlcil Costa Rlca, Jos& Figueres Ferrer, care la Invi
tația președintelui Republicii Socialiste România, 
Mcolae Ceaușescu, va efectua o vizită oficială de prie
tenie In tara noastră.
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EXPOZIȚII
• Inceplnd de sstâii In sălile Ga

leriei nni (str. Nicolae lorga nr. 42) 
poate fi vizitată o amplă expoziție 
de arțl plastici c mtâmporat . ■ 
nnvâ intitulată ...ARTA Șl r.\I R- 
GIE".

• NIEMISTO șl RARI JU- 
R WI TOLOMN (Finlanda) pre-

de artă „Galateea" (Calea Victoriei 
132).

• In cadrul schimburilor culturale 
dintre România 51 S.U.A., la Gale- 
t ‘.le de la Bastionul Cetitil din Ti
mișoara a avut loc vernisa iul expo
ziției „Vestul american".

• Pictori Amatori din județul Alba 
In aceste zile două expo- 

ma din sălile Muzeului de
din Alba Iulla. pictorul local 
Handclsmann eXDunp lucrări 

că. Peste 40 de lu- 
e artiști plastici 

Hampu. Mihai 
Szekcyl. Virgil Coltor. Claudia Mi- 
halcca șl alții — slnt prezentate pu
blicului in holul casei de cultură dlr. 
Alud. (Șt. Dlnlcă)

• In cadrul manifestărilor 
dieste celei dc-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei de sub jugul fas
cist și Congresului al XI-lea al 
P.C.R. In sala de expoziții a Mu
zeului județean din Sf. Gheorghe a 
avut loc vernisajul expoziției dc 
acuarele a artistului plastic Ga- 
metzy Zoltân. (Tbmdrl Geza).

de-

• La secția de artă a Muzeului 
Banatului din Timișoara a avut loc 
vernisajul expoziției pictorului bănă
țean Julius Podlipny.

• Casa corpului didactic din Bo
toșani găzduiește, in aceste zile, a 
doua bienală republicană de pictura, 
sculptură și grafică a profesorilor de 
arte plastice, manifestare de presti
giu la care participă profesori- 
artiști din 12 județe ale țării : Vas
lui, Iași. Brașov. Dîmbovița, Ilfov, 
Neamț. Botoșani etc.

Premiere cinematografice SCENA
Filmul româneic 

„Frații Jderi*
ing. Camll Silviu : montajul — Io- 
landa Mintulescu11.

Astâ-seară are loc. la dnemnto- 
gr f.il „Patria", premiera filmului 
Frații Jderi, realizat dună cunoscu
tul roman omonim al lui Mlhail Sa- 
doveanu. Scenariul este semnat de 
Profira Sadoveanu, Constantin Mltru, 
Mircea Drăgan ; regia — Mircea 
Drăgan. In distribuția acestei noi 
producții a Casei de filme nr. 5 fi
gurează actorii Gheorghe Cozeriei, 
Sebastian Papaiani, George Calbo- 
reanu, Toma Dimitrlu, Geo Barton. 
Snndina Stan, Iurle Darie, Emnnoll 
Petruț, Florin Piersic, Ioana Drăgan, 
George Motoi, ștefan Velniciuc. Va
leria Marian, Lucia Rîpeanu, Marcel 
AhcIk’i '-cu. Imaginea — Nicolae 
Mărgincnnu. Mircea Mladin : muzi
ca — Theodor Grigoriu ; decorurile 
— arh. Constantin Simionescu ; cos
tumele — Horia Popescu ; sunetul —

Săptamîna aceasta mal slnt pro-
O nn.itc ’ ‘ •
mieră :

urmAtoarelc filme in pre-

tari decît moartea — pro- 
studiourilor albaneze, in re

ci. Ercbara și P. Milkani. 
a luptei poporului albanez 

1 ocupației fasciste, filmul

• Mai 
ducție a s 
Rla lui 
Evocare t 
împotriva 
este interpretat de actorii E. Kume, 
E. Luarasi, E. Frasheri ș.n.

• Omul din înalta societate 
producție a studiourilor engleze, In 
regia lui Mike Vardy. Cu actorii 
Kenneth Haigh, Nanette Newman, 
11. Andrews ș.a. — ale căror roluri 
sint inspirate de personajele roma
nelor lui John Braine „Diurnul spre 
înalta societate" și „Viața in înalta 
societate".

Manifestări culturale județene
• După etapele de la Oradea. Rm. 

Vllcea și Ploiești, pe trei scene ale 
orașului Piatra Neamț s-a consumat 
ultimul act al fazei republicane a 
Festivalului de teatru, poezie pa
triotică și revoluționară, declanșat 
în urmă cu aproape trei luni și care 
s-a desfășurat sub genericul ..Par
tid — inima târli". I-a faza de masă 
a festivalului, organizat de către 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și C.C. al U.T.C., au par
ticipat sute de mii de pionieri și e- 
levi, care, in acest fel, au ținut să-și 
aducă omagiul lor partidului și pa
triei. celor două mari evenimente 
politice ale anului 1974 : cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării de 
sub jugul fascist și al XI-lea Con
gres al partidului.

Omagiu omului
cald elogiu făo- 
umane. o măr- 

a dragostei 
semen. invi- 

meditație și 
exis-

• TEATRUL T.V. vă Invită să ur
măriți premiera „Ondine" de Jean 
Giraudoux (marți, 23 aprilie, ora 20,15 
pi 1). Regia și adaptarea ; Tudor 
MArăscu.

în confruntare:

l....................I.............. ., ... .     > lll„ - —

t V

Un 
turii 
turie 
pentru 
tind la ___
grav dialog cu 
tența — iată ce mi se 
pare că este. înainte 
de toate, expoziția lui 
TANASIS FAPPAS. 
Deși descinde evident 
din clasicism, evocin- 
du-ne viziunea vechi
lor freschițtl și ico
nari de sorginte bi
zantină. pictura aces
tui artist vădește un 
spirit modern și tot
odată o puritate cu- 

î contoare proprie crea- 
• lorilor de reală au
tenticitate. Continutr.d 
merituoase preocupări. 
Fappas este mai ales 
un portretist, ajuns a- 
cum. la două decenii 
de la absolvirea In
stitutului de arte plas
tice bucureștean. la 
un realism sintetic în 
care se îmbină fericit 
spațiile spirituale ale 
unor zone de cultură 
diferite.

Bogatul său ansam
blu de lucrări, desfă
șurat zilele acestea De 
panourile galeriei „SI- 
MEZA“, este consa
crat unor teme de ge
neroasă 
umană, 
ciciuri: 
gil (sau 
dolescență, I 
tate (de fapt, 
dezvoltării și 
nlrii biologice).
trete șl Compoziții In- 
tilnlm aproape exclu
siv figuri de femei cu

gesturi reținute, aus
tere. de o nobilă și se
veră simplitate in tra
tare. în atitudini sta
tice. asemenea unor 
cariatide ce se înscriu 
maiestuos într-o mo
numentală coloană, a- 
mintindu-ne de tem
plele Greciei antice. 
Aproape toate liniile 
compoziționale tind 
spre o impunătoare 
verticalitate. Grațios

■BQBE*BSKRHRI

HEEQ3

semnificație 
în cele cinci 
Univers fra- 

copilărie). A- 
Materni- 

. fazele 
i tmpll- 

Por-

stilizate, reduse la e- 
sențial, formele abia 
se ghicesc, pe artist 
interesindu-1 nu atit 
adevărul fizic, cit spi
ritualitatea personaje
lor sale, pe al căror 
chip contemplativ. în- 
gindurat, ușor elegiac, 
deslușim o bogată 
gamă de sentimente.

Poetizind profundul 
sentiment al mater
nității, in ciclul În
chinat acestei teme 
majore, veche ca și 
arta însăși, dar mereu 
emoționantă, pictorul 
zugrăvește intr-o ex
primare concisă tinere 
femei înfiorate de a- 
ceastă plenară bucu
rie a vieții — miraco
lul aducerii pe lume a 
unei noi făpturi.

Fără podoabe, une
ori cu părul adunat

sub basma, intr-o ves
timentație de sobră 
simplitate, anume ne
definită precis stilistic 
pentru a sublinia o 
permanență umană, fi
gurile sale privesc mal 
degrabă înăuntrul pro
priei lor vieți. Expre
sive asemenea chipu
lui. mîinile lor nu a- 
par mai niciodată 
strinse, ci larg deschi
se a ofrandă, aștep
tare și dăruire. Intr-un 
gest cu semnificații 
simbolice.

Ajuns la o viziune 
distinctă, care-1 defi
nește în peisajul ca- 
leidoscopic al artei 
contemporane, Fappas 
este un devotat adept 
al figurativismului. 
Tablourile sale nu po
vestesc. n-au anec
dotă. nu urmăresc să 
epateze prin stridente, 
prin experiențe insoli
te. în claviatura sa 
cromatică răsună to
nuri calme, potolite, 
discret armonizate, 
printre care își fac 
loc, aducind o lumină 
blinda. suprafețe de 
alb sidefiu (simbolul 
purității), iar altădată 
de roșu stins, sau un 
galben aDarte. foarte 
rar intilnit, specific 
însă naletei lui. in 
care dăinuie amintirea 
sudului.

O manifestare de 
prestigiu, o artă cu 
mesaj uman. O expo
ziție care merită să 
fie văzută.

Marin
MIHALACHE

• Sub genericul „ÎNTÎLNIRE 
ARTA", casa orășenească de cultura 
din Bocșa a organizat o manifestare 
cultural-artistică dedicată aniversă
rii eliberării patriei de sub jugul 
fascist și celui de-al XI-lea Congres 
al partidului. Programul a cuprins 
un recital de versuri realizat cu 
concursul membrilor cenaclului lite
rar din localitate, o seară de ro
manțe, la care și-au adus contribuția 
Doina Garay — laureată a festiva
lului „Crizantema de aur" de la Tir- 
goviște 1973. membrii formațiilor ca
sei de cultură. Totodată, a avut loc 
vernisajul expoziției pictorului locel 
Vasile Gaidoș. (N. Cătanâ). o Sub 
genericul ”
NIȘTII", . ....... .
casa de cultură din Rădăuți a avut 
loc faza județeană a festivalului 
„Plaiuri sucevene" pentru brigăzile 
artistice de agitație. La ampla ma
nifestare artistică au participat pes
te 40 formații artistice aparținând 
caselor de cultură, cluburilor munci
torești, comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi și instituții, căminelor 
culturale și cooperației meșteșugă
rești. Printre formațiile remarcate 
cu acest prilej se numără cele ale 
artiștilor amatori de la casa de cul
tură din Cimpulung 
clubului muncitoresc 
din Iacobeni. unității forestiere 
exploatare și 
(Gh. Parascan). ® în zilele de 19 și 
20 aprilie a.c. a avut loc la Sibiu 
CEA DE A DOUA SESIUNE NA
ȚIONALĂ PE TEME DE FOLCLOR 
A ELEVILOR DIN LICEE. consa
crată cercetării fenomenului folclo
ric, în legătura sa intimă cu rela
țiile vieții soclal-politice de azi. La 
sesiune au luat parte peste 160 de 
elevi de la licee din intreagp țară, 
care au prezentat peste 100 de co
municări privind munca de culegere,, 
clasificare, interpretare și sintetizare 
a informațiilor privind creația popu
lară românească și a naționalităților 
conlocuitoare. (Nicolae Brujan).

„Ondine" de J. Giraudoux, viitoare 
premierd la televiziune

„IN FRUNTE COMU- 
sîmbătă și duminica, la

Moldovenesc, 
al minerilor 

de 
transport Fălticeni.

• TEATRUL RADIOFONIC anun
ță premiera „O noapte furtunoasă" 
de I. L. Caragiale in regia lui Alexa 
Visarion, cu o distribuție nouă care 
include pe Toma Caragiu. Octavian 
Cotescu. V. Rebengiuc. FI. Zamfi- 
rescu, Virgil Ogășanu, Dorina Lazăr, 
Mariana Mihut.

• Colectivul TEATRULUI NAȚIO
NAL DIN CRAIOVA a prezentat cea 
de-a 6-a premieră din actuala sta
giune cu comedia „O scrisoare pier
dută" de Ion Luca Caragiale. Regia : 
Mircea Cornișteanu. Scenografia : 
Vasile Buz.

• Pe scena TEATRULUI DE STAT 
DIN ARAD a avut loc o nouă pre
mieră — a Vl-a — din actuala sta
giune teatrală, cu piesa „Intrigă șl 
iubire" de Fr. Schiller, în regia lui 
Dan Alecsandrescu.

• TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ — secția maghiară a inclus 
in programul său premiera „Micul 
infern" de Mircea Ștefânescu.

• TEATRUL DRAMATIC „BACO- 
VIA" DIN BACAU a înscris pe afiș 
premiera comediei lui William Sha
kespeare „Mult zgomot pentru ni
mic" in direcția de scenă a regizo
rului iugoslav Dușan Mihailovich 
Scenografia : Ion Popescu-Udriște.

TEATRUL DE STAT DIN SIBIU, 
secția germană, va întreprinde un 
turneu in Capitală in cadrul căruia 
va prezenta :

— „Don Juan sau dragostea de geo
metrie" de Max Frisch. Regia : 
Hanns Schuschnig. Scenografia : Er
win Kuttler {luni 22 aprilie).

— „La Paioma" de Christian Mau
rer în regia autorului. Scenografia : 
Harry Popescu (marți 23 aprilie).

Spectacolele vor putea fi urmărite 
la Sala Comedia a Teatrului Națio
nal, la ora 20.

în sălile de concert
• Evenimentul săptăminii : astă- 

seară, ora 20, in Studioul Radiotele- 
viziunii Orchestra simfonică a con
servatorului „Ciprian Porumbescu". 
corurile reunite ale Facultății de 
compoziție și muzicologie, Corul Ra- 
dioteleviziunii române vor pre
zenta în închiderea stagiunii con
certelor educative simfonia a IX-a 
de Beethoven. Dirijor : Grigore Io- 
sub. Soliști : Georgeta Popa, Gloria 
Bordea, Carol Herca, Adrian Ștefă- 
nescu.

e Tot astă-seară, la Ateneul Ro
mân, ora 19,30, cvartetul „Muzica" 
va oferi un concert cu caracter ani
versar : împlinirea unui deceniu de 
activitate artistică.

• Este oaspete publicului bucu-

reștean și Orchestra conservatorului 
„George Enescu" din Iași. (Marti 23, 
ora 20. Studioul Radioteleviziunii). 
Dirijor : Cornel Calistru.

o Miercuri 24, ora 19, la Sala mică 
a Palatului, concertează formațiile 
ieșene : corala „Animosi", dirijată 
de Sabin Pautza, și „Nuova Con- 
sonanza" condusă de Vincente 
Tușcă.
• Simfonicul Radioteleviziunii, joi

25, ora 20. va fi dirijat de Luigi Sa- 
grestano (R. F. Germania). în pro
gram : Bach, Schubert. Stefan Ni- 
culescu.

© Concertele Filarmonicii, vineri
26, simbătă 27, ora 19,30, se vor des
fășura sub bagheta dirijorului japo
nez Michiyosi Inoue.

De ce tocmai 
in urma 

sesizării ?
O nmplft scrisoare 

sorită la redacție sesi
za că la întreprin
derea de reparații 
auto din Tecuci dife
rite utilaje stau nefo
losite. că altele slnt 
prost întreținute și. in 
consecință. funcțio
nează cu un randa
ment sub capacitatea 
lor. că se face risipă 
de forță de muncă șl 
de materiale etc. Toa
te acestea cu repercu
siuni negative asupra 
îndeplinirii sarcinilor 
de plan.

Răspunsul Comite
tului municipal de 
partid Tecuci confir
mă marea majoritate 
a faptelor sesizate și 
precizează măsurile 
luate. Nu pe propu
nem să redăm lunga 
listă de utilaje des
pre care — In răspun
sul primit — se arată 
in mod amănunțit in 
ce stare se găsesc : cu 
defecte, prost întreți
nute. de multă vreme 
nefolosite sau. și mal 
grav, lăsate in aer li
ber, pradă intemperii
lor. Provoacă nedu
merire insă felul cum 
a fost posibilă perpe
tuarea acestei stări de 
lucruri sub privirile 
indiferente ale condu
cerii întreprinderii.

O atare situație, 
care a provocat pre
judicii materiale în
treprinderii, nu putea 
trece neobservată, fără 
sancționarea celor vi- 
novați. Dar iată ce a- 
flăm din răspuns : 
comitetul oamenilor 
muncii de la I.R.A. 
Tecuci a hotărît re
trogradarea cu o gra
dație pe timp de 3 
luni a ing. Roban Flo
rin. șeful atelierului 
mecanoenergetic. După 
care se precizează 
că. pentru înlăturarea 
deficientelor, s-a sta
bilit un colectiv, con
dus de un secretar al 
comitetului municipal, 
care să ajute concret 
comitetul de partid si 
comitetul oamenilor 
muncii in vederea du
cerii la îndeplinire a 
planului de măsuri 
preconizate.

Nu punem la Îndo
ială măsurile stabili
te. Meditind mal 
profund asupra celor 
relatate in răspunsul 
primit, ne ounem ci- 
teva întrebări : de ce 
a fost nevoie de o se
sizare pentru a se 
pune ordine în gos
podărirea utilajelor 
din această Întreprin
dere. cind aceasta 
este o obligație fer
mă care revine con
ducerii fiecărei uni
tăți economice prin 
plan, prin lege ? Oare 
dacă nu era această 
scrisoare. respectiva 
conducere ar fi lăsat 
toate utilajele între
prinderii să ajungă in 
situația descrisă mal 
sus ? Dar comitetul 
oamenilor muncii, care 
s-a mulțumit doar cu

sanctionarea unul In
giner. organizațiile de 
partid si de sindicat 
din întreprindere n-au 
nici o răspundere pen
tru starea de lucruri 
care s-a creat, pentru 
modul In care slnt fo
losite si Întreținute u- 
tiiaiele ? Iată doar ci
te va Întrebări care 
trebuiau să-și găseas
că răspuns In analiza 
făcută de comitetul 
municipal de partid si 
asupra cărora mal este 
timp să se reflecteze.

Cind a scris 
tovarășul direc

tor adevărul...
La o sesizare cu pri

vire la drepturile u- 
nor angajați. directo
rul Întreprinderii „Is
laz" din Alexandria, 
ing. Pislaru Vasile, a 
trimis redacției urmă
torul răspuns : ....In-
cenînd cu luna februa
rie 1974, tovarășii care 
servesc racordul de 
cale ferată ca acari 
au lucrat In tură 
C.F.R.. 12/24 ore. dată 
de cind. in mod ne
justificat, nu s-au re
cuperat sau plătit ore
le suplimentare efec
tuate in zilele de săr
bători legale si nu s-a 
acordat spor de noap
te (subl. ns.). Pentru 
lichidarea acestor lip
suri ce ne aparțin 
s-au luat următoarele 
măsuri : se va plăti 
retroactiv sporul de 
noapte cuvenit oină la 
data de 20.IV.1974 ; se 
va angaja un nou acar 
pentru a se crea po
sibilitatea desfășurării 
normale a activității 
si se vor recupera 
orele prestate supli
mentar. inceplnd cu 
data de 30.IV.1974 ; sa
larizarea tovarășilor 
s-a făcut conform a- 
nexei 2/2 la H.C.M. 
890/1973 — muncitori 
căi ferate uzinele pen
tru industria ușoară... 
Facem mențiunea că 
intervenția dv. ne-a 
ajutat în muncă și vă 
mulțumim".

Răspunsul este sem
nat la 13 aprilie a.c. 
Cu o lună și jumătate 
mai înainte, respectiv 
la 1 martie a.c.. a- 
celași semnatar. ing. 
Pislaru Vasile. a pus 
următoarea apostilă 
pe o cerere ce i-a fost 
adresată de cei în 
cauză : ..Rog încetați 
cu referatele și cere
rile ce nu au acope
rire legală. Ce ore su
plimentare solicitați? 
Considerați că munca 
dv. este deosebit de 
grea 7 Personal consi
der că aveți suficien
te libertăți — chiar in 
timpul programului — 
fată de alte sectoare 
din întreprindere. în 
cazul că nu vă convi
ne sistemul nostru de 
muncă, rog să vă pre
zentați demisia".

După cum se vede, 
directorul întreprin
derii din Alexandria 
folosește două lim
baje : unul cu cei in 
subordine, atunci cind 
aceștia îndrăznesc

«A-«i ceară drepturile 
ce J1 se cuvin, invilin- 
du-1, in cazul cind nu 
le convine modul său 
personal de rezolvare. 
s.A-șl dea demisia : al
tul In raporturile cu 
organele centrale, că
rora lc mulțumește 
chiar pentru ajutor. 
Sistemul pare destul 
de ciudat și surprin
de cu atit mai mult 
cu cit este practicat 
de un conducător de 
întreprindere, care tre
buie să dea dovadă de 
seriozitate si răspun
dere In toate Imore- 
1 urările.

Concis, la obiset
Comandantul Flotei 

fluviale : Colectivul
nostru a analizat te
meinic reclamatla si a 
luat următoarele mă
suri : asigurarea rit
micității trecerilor 
peste Dunăre, in con
diții perfecte de sigu
ranța navigației : in
struirea echipajelor 
navelor pentru o func
ționare corectă a tu
turor navelor : urgen
tarea lucrărilor la na
vele care sint în re
parație in șantiere : 
urmărirea atentă a 
curselor.

Casa de Economii și 
Consemnațiuni a Re
publicii Socialiste 
România : ...Fată de 
situația constatată, de 
comun acord cu co
mitetul ludetean al 
P.C.R., Leșan Ion a 
fost înlocuit din func
ția de director la 
sucursala județeană 
C.E.C. Bistrița-Nă- 
săud.

Consiliul popular al 
municipiului Tg. Jiu : 
Conducerea E.G.O. a 
constituit un colectiv 
care, in colaborare cu 
lucrătorii de miliție, 
efectuează, in schim
buri. controale pe tra
seele mai importante 
și aplică sancțiuni 
disciplinare și contra
venționale conducăto
rilor auto care nu 
respectă traseele, tim
pul de mers și indica
toarele de oprire In 
s talii.

Consiliul popular al 
județului Iași : Pen
tru asigurarea condi
țiilor normale de cir
culație pe drumul 
Iași-Buclum-Vaslui. jn 
anul trecut s-au făcut 
numai plombări pe 
toată lungimea dru
mului. Pentru acest 
an s-au prevăzut co
voare asfaltice. pe 
sectoare degradate, pe 
o lungime de 8 km.

Consiliul popular al 
municipiului Buzău : 
Vă facem cunoscut că, 
in conformitate cu 
schița de sistematiza
re. cartierul Sirbăriei 
este situat în micro- 
raionul V Buzău si. 
potrivit detaliului de 
sistematizare aprobat, 
in acest microraion se 
va realiza, incepind 
din acest an. un com
plex comercial din 
care nu vor lipsi do
tările solicitate.

Neculai ROȘCA

PROGRAMUL î

Tn Jurul orei 15,30 — trans
misiune directa de la aero
portul Otopenl : ceremonia 
sosirii 1h București a preșe
dintelui Republicii Costa Rlca, 
Jos6 Flguercs Ferrer, care, 
la Invitația președintelui Re
publicii Socialiste Romftnla, 
Nicolae Ceaușescu, va efec
tua o vizita oficiala do prie
tenie In țara noastră.

in,10 Emisiune in limba maghiară. 
10,00 Avanpremiera.
19,05 104 ani de la nașterea Iul 

Vladimir Hid Lenin.
19.20 1 001 de seri i Povestea lut 

Rumcajs.
19.30 Telejurnal. 1 Mal 1074 — sub 

Remnu) anului jubiliar.
20,00 Prim plan : Numai Carul 

Mare nu merge... Emisiunea 
prezintă 5 muncitori de la 
Fabrica de rulmenți din Bir- 
iad.

20.25 Muzică popularfi.
20.35 Roman foileton : „Educația 

.sentimentală". Coproducție 
realizată de televlziunlle 
franceză, italiană, elvețiană 
ș) belgiană dupâ cunoscutul 
roman al Iul Gustave Flau
bert Jn distribuție : Fran- 
colse Fabian, Jean-Plerre 
IZnud, Catherine Rouvel, 
Edmonda Aldlnl. Philippe 
Bouclet, Valerie Stroh, Mi
die! de Ră. Regia : Roger 
Sclplon. Realizator : Marcel 
Cravenne. Episodul H.

21.30 Revista literar-artlstlcă TV. 
Ajutoare de nădejde ale 
partfduluL

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL n

17.30 Telex.
17.35 Muzică distractivă cu for

mația Doru Danciu.
17,50 Ferestre deschise spre lume. 

Ciclu de filme documentare.
19,10 Album coral.
19.20 1001 de seri : Poveste* Iul 

Runcajs.
19.30 Telejurnal. 1 Mal 1974 — sub 

semnul anului jubiliar.
20,00 Film serial pentru copil : 

„Comoara din 13 case".
20.25 Viața economică a Capitalei. 
20,45 Pagini muzicale de mare 

popularitate din literatura 
pianuluL

21.15 Drumuri tn istorie : Istorie 
pe Mureș.

21.35 Selectluni din emisiunea de 
varietăți „FU calm. dragul 
meu“.

22,05 Soctorama. Omogenizarea so
cială și diversitatea peisaju
lui spiritual.

I Compresorul 
' frigorific cu nr. 1000 
J CLUJ (Corespondentul „Sein- J leii", Al. Mureșan). — De pe 
i banda de montaj a întreprinde- 
’ rii „Tehnofrig" din Cluj a ieșit I recent compresorul frigorific de 
1 150 000 KCalh nr. 1 000, cu ca-
1 racteristici tehnico-funcționale 
1 îmbunătățite. De fapt, aici se 
.’ ^fabrică <r gamă foarte largă de 
\ agregate frigorifice, cu capaci- 
i tați variind intre 850—560 000
1 KCalh, precum și grupuri de 
l răcire complexe, cu turații ri- 
1 dicate. In prezent se află în 
) diverse faze de asimilare gru- 
1 puri de răcire pentru autocami- 
’ oane frigorifice, instalații de ră- 
ț cire pentru nave etc. Un loc 
1 important In volumul produc- 
’ ției il reprezintă utilajele pen- 
j tru industria alimentară. S-au 
l asimilat în fabricație linii de 
<’ preparate și îmbuteliat răcori- 
) toare, cu o capacitate de 1500 

sticle pe oră, sint in probe linii 
i de îmbuteliat lichide alimen- 
’ tare, linii de îmbuteliat sucuri 

și răcoritoare din roșii și fruc- 
1 te. instalații de congelat fructe 
1 și legume.

i.

1 
j
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
1 
I 
I 
j 
I
I 
j
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I

A

IZVORUL VITALITĂȚII LENINISMULUI
(Urmare din pag. I)

Confirmări strălucite ale viabilită
ții și puterii de inriurire a ideilor 
marxism-leninismului au adus și 
aduc in zilele noastre victoria socia
lismului in 14 state ale lumii, for
marea a zeci și zeci de state noi. 
independente, pe ruinele sistemului 
coionial. dezvoltarea continuă a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, afirmarea fără prece
dent a forțelor sociale și politice care 
se ridică împotriva Imperialismului, 
pentru progres social. Asistăm, in 
zilele noastre, in urma schimbărilor 
intervenite în raportul de forțe pe 
plan mondial, la restringerea ariei 
de acțiune a Imperialismului, la 
crearea unor condiții tot mai favora
bile desfășurării luptei de eliberare 
socială și națională a popoarelor.

Poporul român aniversează ziua 
nașterii Iul Lenin in condițiile pu
ternicului avint in muncă, ale efer
vescenței creatoare cu care 6e pre
gătește să lntimpine marile eveni
mente ce vor avea loc In acest an : 
împlinirea a 30 de ani de la elibe
rarea patriei și cel de-al XI-lea Con
gres al partidului. Făcind bilanțul 
marilor transformări petrecute in 
cele trei decenii. încununate prin 
triumful deplin și definitiv al noii 
orinduiri pe pămintul României, co
muniștii. oamenii muncii au. odată 
mai mult, dovada forței transforma
toare a ideilor marxism-leninismului, 
■ justeții politicii Partidului Comu
nist Român, întemeiată pe aplicarea 
creatoare a acestor idei, corespunză
tor particularităților României.

Este bine cunoscut că Întreaga 
operă și activitate ale lui Lenin s-au 
caracterizat prin abordarea in spirit 
creator a teoriei marxiste, a pro
blemelor transformării revoluțio
nare a societății. El a subliniat in 
repetate rinduri necesitatea de a 
fundamenta linia Dolitică. activitatea 
partidului proletariatului pe studiul 
profund al vieții sociale, de a ac
ționa nu pe baza unor teze abstract® 
și scheme Imuabile, ci in concor
danță cu fluxul viu al evenimentelor, 
pornind de la condițiile social-poli- 
tlce concrete In care »e realizează

trăsăturile generale ale revoluției, ale 
edificării noii orinduiri. „întotdea
una — spunea Lenin — sarcina con
stă in a ști să aplici principiile ge
nerale și fundamentale ale comunis
mului la particularitățile dezvoltării 
obiective spre comunism, particula
rități proprii fiecărei țări in parte 
și pe care trebuie sâ știi să le stu
diezi. să Ie descoperi, să le ghicești".

Acest îndemn adresat de Lenin cu 
decenii in urmă comuniștilor este cu 
atit mai actual cu cit există o enor
mă diversitate de condiții — econo
mice sociale, istorice și naționale — 
în care activează partidele comuniste 
și muncitorești. în acest sens subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
„abordarea problemelor noi ale lup
tei revoluționare, in condițiile actua
lei perioade istorice, deosebit de 
complexe, nu se poate face decît in 
spiritul marxismului creator... In zi
lele noastre, cind dezvoltarea omeni
rii a creat o mare diversitate de 
condiții soclal-economice de la țarâ 
la țară, cind mișcarea muncito
rească revoluționară a cunoscut o 
amplă creștere și diversitate, se Im
pune ca activitatea fiecărui panid 
să se bazeze Pe studierea aprofun
dată, in spiritul teoriei științifice a 
lui Marx, Engels și Lenin, a realită
ților concrete din fiecare țară, a par
ticularităților specifice ale fiecărui 
popor și etape istorice. Numai ast
fel un partid poate deveni cu ade
vărat exponentul clasei muncitoare 
din rindul căreia s-a ridicat, ai po
porului in mijlocul căruia acționează. 
Numai astfel el poate asigura în
făptuirea cu succes a sarcinilor re
voluției și construcției socialiste in 
țara respectivă".

In acest spirit a procedat și pro
cedează Partidul Comunist Român, 
deosebit de semnificativă fiind in a- 
ceastă privință perioada ultimilor 
ani. marcată de Congresele al IX-lea 
și aJ X-lea și de conferințele națio
nale. Șl tocmai datorită studiului 
atent aJ condițiilor economice-sociale. 
Înaltei receptivități față de nou. 
eforturilor de a inlătura forme ș: 
metode perimate și de a găsi soluțiile 
cele mai adecvate noilor realități, 
această perioadă s-a afirmat ca cea

mai rodnică din întreaga perioadă a 
construcției socialiste. Capacitatea 
partidului de a reflecta în politica 
sa necesitățile actuale și de perspec
tivă ale dezvoltării societății româ
nești și-a găsit o expresie strălucită 
in amplul program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. in măsurile adoptate pe multi
ple planuri pentru aplicarea In viață 
a acestui program. Călăuzindu-se 
după învățătura marxist-leninistă 
despre rolul hotăritor al bazei teh- 
nico-materiale a societății, partidul 
concentrează eforturile Întregului 
popor spre dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție, spre crearea 
unei economii moderne, bazată pe 
știința și tehnica înaintate, spre fo
losirea intensă a tuturor pîrghiilor in 
măsură să asigure o productivitate a 
muncii superioară. în același timp, 
consecvent concepției despre socia
lism. ca societatea caracterizată nu 
numai printr-un înalt nivel de dez
voltare a forțelor de producție, dar 
șl printr-o organizare socială supe
rioară, printr-un democratism con
secvent, partidul acționează stărui
tor pentru perfecționarea relațiilor 
de producție, pentru îmbunătățirea 
organizării și conducerii întregii 
vieți sociale, pentru atragerea tot 
mai activă a maselor celor mai largi 
la conducerea statului, a treburilor 
obștești.

O excepțională importanță acordă 
partidul dezvoltării conștiinței so
cialiste. formării omului nou, că
lăuzit in întreaga sa activitate de 
concepția materialismului dialectic și 
istoric, de principiile eticii și echi
tății socialiste, fapt ilustrat de con
secvența cu care acționează pentru 
transpunerea in viață a programu
lui de educație comunistă adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971.

Teoria marxist-leninistă relevă cu 
pregnantă că intre interesele națio
nale ale popoarelor și internaționa
lismul proletar există o strlnsă 
interdependență, o unitate organică, 
întărirea continuă a fiecărei națiuni, 
asigurarea independentei și egalității 
In drepturi a națiunilor constituind 
condiții esențiale ale întăririi solida

rității internaționaliste. Acest ade
văr este pus In lumină și de expe
riența Partidului Comunist Român, 
a cărui politică Internă și externă, 
profund principială, constructivă, 
răspunde atit îndatoririlor față de 
propriul popor, cit și îndatoririlor 
internaționaliste.

Pătruns de înaltele răspunderi ce-i 
revin ca detașament activ al mișcării 
muncitorești internaționale, partidul 
nostru acționează consecvent pentru 
dezvoltarea prieteniei și alianței fră
țești cu toate țările socialiste, a soli
darității cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu forțele democra
tice și progresiste din întreaga lume, 
militează neobosit pentru unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pe bazele marxism- 
leninismului șl Internaționalismului 
proletar, pentru coeziunea frontului 
mondial antiimperialist.

în același timp, în spiritul coexis
tenței pașnice, România acționează 
pentru amplificarea raporturilor re
ciproc avantajoase cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială, pentru stingerea focarelor de 
conflict și tensiune care mai dăinuie 
in lume și soluționarea pe cale paș
nică a tuturor problemelor litigioase, 
pentru accentuarea cursului nou spre 
destindere și colaborare, pentru în
tronarea in întreaga viață internațio
nală a normelor democratice, de ega
litate și respect reciproc intre na
țiuni. Succesele remarcabile obținute 
in construcția socialistă, ca și activi
tatea pe plan Internațional, pătrunsă 
de atașament neclintit față de cauza 
internaționalismului, a libertății și 
progresului popoarelor, au contribuit 
la o lot mal puternică afirmare a 
României in lume, au făcut să creas
că imens prestigiul ei internațional.

Aniversind cu adinei sentimente de 
venerație nașterea marelui gînditor 
și conducător revoluționar marxist, 
comuniștii români, întregul nostru 
popor omagiază memoria sa prin in
tensificarea eforturilor pentru dezvol
tarea multilaterală a patriei, pentru 
înflorirea națiunii noastre socialiste, 
pentru sporirea contribuției Româ
niei la creșterea forței sistemului 
mondial socialist, la triumful cauzei 
socialismului si păcii in lume.

10 zile
Proces public în sala că

minului cultural din comu
na Victoria — Brăila. Sute 
de oameni ascultă Înmăr
muriți rechizitoriul procu
rorului. Sute de oameni, 
deși puși in fața faptelor 
dovedite, refuză să creadă 
că un consătean, loan Ru- 
sen, dispăruse In chip mis
terios din mijlocul lor, 
fiind „sechestrat în pro- 
pria-i casă" (titlul sub care 
a apărut faptul nostru di
vers) nu o zi sau două, cl 
10 (zece) zile la rînd, fără 
ca nimeni să se Întrebe : 
„Ce-o fi cu el ? De ce nu 
mai vine la muncile cimpu- 
lui ? O fi bolnav ? I s-a 
intîmplat ceva ?“

Sute de oameni ascultă 
indignați, revoltați rela
tarea unei fapte incredi
bile, despre care abia
acum, și aici, iau cunoș
tință pentru prima dală.
Dar printre ei, printre su
tele de oameni care asistă 
parcă la un spectacol cu o 
piesă polițistă, zărim cițiva 
cu capetele plecate : Va
sile Petcu — vecinul lui 
Rusen. Marin Stoica — vi
zitiu la dispensarul veteri
nar. Gheorghe Rusen — 
fiul lui Rusen. care lo
cuiește in aceeași comună. 
Le adresăm aceeași între
bare : „De ce, in clipa cind 
ați observat dispariția a- 
cestui om nu ați anunțat 
imediat miliția, primăria ? 
Ne răspund prin ridicări 
de umeri, monosilabic, cu 
fraze truncheate : „Cine 
ar fi crezut că...", „Dacă 
știam...", „Acum, cînd am 
aflat cum s-a întîmplat...".

...Ce s-a Intîmplat, de 
fapt ? loan șl Aurica Rusen 
erau căsătoriți de 22 de ani. 
Din prima căsătorie, el 
avea un băiat, Gheorghe. 
azi de 25 de ani, despre 
care am amintit, iar ea — 
Aurica — un băiat, Vale- 
riu, de 22 de ani, dintr.o 
legătură extraconjugală. dar 
pe care loan Rusen l-a so
cotit dintotdeauna ca pe 
propriu] lui fiu, dindu-1 și 
numele lui. Locuitorii co-

captiv în propria-i casă
munei Victoria îi cunoș
teau pe soții loan și Au
rica Rusen de oameni har
nici și gospodari, care iși 
vedeau de treburile lor in 
liniște și bună înțelegere 
intre ei și cu toată lumea. 
Iată insă că, din primăvara 
anului 1973, odată cu pri
mirea în gazdă a medicu
lui veterinar P. Telingas, 
care era despărțit, in fapt, 
de soția legitimă, aflată la 
Brăila, peste casa și liniș
tea familiei Rusen s-au a- 
bătut nori de certuri și dis
cordie. într-o zi, loan Ru

Apoi, Valeriu l-a scos pe 
Rusen din casă și l-a în-
cuiat în bucătăria de vară, 
nu mai înainte de a de
monta becul („că doar 
ce nevoie mai avea de lu
mină ?“), iar Aurica, ne- 
vastă-sa, a astupat și fe- 
răstruica bucătăriei cu hir- 
tie albastră.

$i astfel, timp de 10 zile, 
Rusen a rămas în beznă, 
înfometat și însetat, frâ- 
mintat de ginduri și teamă. 
A început să strige după 
ajutor, să bocăne, să țipe... 
Nu l-a auzit nimeni. Ziua,

Reluăm un fapt 

din FAPTUL DIVERS
sen i-a spus chiriașului 
să-și caute altă gazdă.

— Dar pe Aurica ai in- 
trebat-o? — l-a înfrun
tat el.

Nu. Pe Aurica, pe soția 
lui, Rusen n-o Întrebase 
încă. Mai credea incă in 
cei 22 de ani de căsnicie. 
Dar cind Aurica a aflat, 
s-a făcut foc, Iovindu-1. La 
rindu-i, chiriașul l-a Im- 
brlncit pe Rusen, In ograda 
cooperativei, in văzul lumii, 
fapt care a determinat ofi
cialitățile comunei să ceară 
medicului veterinar sâ-și 
caute altă gazdă, „că nu-i 
frumos să intre în gura 
satului". Auzind una ca 
asta, Aurica a dat fuga la 
Brăila, la fiul ei, Valeriu 
Rușen, căruia i s-a pllns 
și l-a cerut ajutorul „să-1 
pună la punct și la res
pect" pe soțul ei. Adică pe 
tatăl lui, care, deși vitreg, 
l-a crescut cum a putut, cu 
dragoste și omenie, șl nu
mele căruia îi poartă. In 
aceeași seară, înfierbîntat 
de băutură, Valeriu a în
soțit-o pe malcă-sa acasă, 
în comună, șl, împreună 
cu veterinarul, l-au moles
tat cit au putut pe Rusen.

vecinii erau la muncă, Iar 
seara, pină hăt tirziu, stri
gătele lui, din ce în ce mai 
slabe, mai înăbușite, erau 
acoperite de melodiile de 
muzică ușoară si lăutăreas
că pe care Aurica și Te
lingas le ascultau în casă, 
distrindu-se. Intr-o zi, stri
gătele lui au fost au
zite totuși de bătrînul An
ton Pațelea, socrul fiului 
său vitreg, Valeriu, venit 
de la Brăila cu treburi pe 
la „cuscra" Aurica. Auzind 
despre ce-i vorba, acesta 
a deschis ușa pe furiș, a 
ciocnit un păhărel cu .^cus
crul", dar l-a zăvorit la loc. 
In altă zi, „din milă", tot 
el i-a dat o bucată de piine 
și o sticlă cu apă. De tea
mă să n-o „supere" insă pe 
cuscra Aurica, bătrinul 
A. P. n-a spus la nimeni 
nimic despre odioasa se
chestrare a lui Rusen. Pină 
la urmă insă, tot el s-a 
„Indurat" să-1 elibereze...

Și, uite așa, el n-a spus 
nimic la nimeni, de teamă 
„să nu se supere cuscra", 
un vecin a observat dis
pariția lui Rusen, dar a 
dormit liniștit, fiul bun al 
Iul Rusen, luat cu trebu

rile. a „uitat de taică- 
său", iar cei de la pri
mărie s-au mulțumit doar 
să-1 „sfătuiască" pe vete
rinar să-și caute alta 
gazdă că „nu-1 frumos să 
intre în gura satului". Și 
în tot acest răstimp de zece 
zile, un om a stat „captiv", 
in propria-i casă, fără ca 
nimeni să-i întindă o’ mină 
de ajutor.

Acestea sint faptele. In
credibile. Generate de ci
nismul unora și indiferența 
altora. în termeni juri
dici, acuzațiile aduse făp
tașilor se numesc „lipsi
rea unei persoane de li
bertate, complicitate la 
lipsire de libertate, supu
nere la suferințe fizice". 
Dar in ceilalți termeni, al 
firii și omeniei proprii po
porului nostru, cum se nu
mesc ? La această între
bare am aflat răsouns — 
un răspuns zguduitor ! — 
in cuvintele rostite de în
suși loan Rusen, Îndată 
după ce a fost „eliberat" 
din „captivitate", în ziua 
aceea, cind barba il era 
mai mare șl mai căruntă, 
cind ochii, după atîta bez
nă, îl dureau din pricina 
luminii, cînd a fost „sfă
tuit" să nu bea prea multă 
apă și nici să nu mănince 
prea mult, „c-o să-i vină 
rău", cînd abia mai putea 
rosti, adresîndu-i-se unui 
vecin de-al său : „Cind știai 
bine că ne vedeam în fie
care zi, cum de-al putut, 
vecine, să nu te gîndești 
niciodată la mine, că poate 
mi s-o fi întîmplat ceva ? 
Or fi ele, casele noastre, la 
marginea satului, dar nu 
și la capătul pămtntului...".

...Printre sutele de oa
meni prezenți la procesul 
public din comuna Victoria 
— Brăila, oameni indignați 
și revoltați de fapte incre
dibile. auzite atunci întiia 
oară, cițiva stăteau rușinați, 
cu capetele plecate. Aveau 
de ce. !

Valeriu STOIU 
Petre POPA
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o CAMPIONATE » COMPETIȚII I i ACTUALITATEA LA FOTBAL
BASCHET feminin) au

Politehnica
din nou

campioană
alneațâ la 

s-a in- 
campiona-

la Va

repub
nou, (pen 
Politehnici toate că 

lull sub 
erâ (acu- 

■ del&sa- 
nfringeri 
. fi Vo- 
monstrat 

competiții mai dur» 
(31 de eta- 
ridicată. De 

loare de bază, 
sportului Savu, Szabadoș, 
tlan, Pruncu și Demetrcs- 
lizat in acest sezon și o a 

doua performanță — situarea pentru 
prima oară a unei echipe românești 
pe locul II in ierarhia celor mai 
bune echipe feminine de club din 
Europa.

Dacă locul I era cunoscut înainta 
de turneul de la Cluj, derbiul dintre 
formațiile 1 E.F.S. și Voința a decis 
pe posesoarele medaliilor de argint 
Și bronz. Lupta dintre aceste echi
pe a fost pasionantă, iar înaintea 
| • rt d< I d C sive Situația lor era 
perfect egală. La început. Voința 
lăsa impresia că nu poate pierde 
partida (a condus cu 17 puncte). în 
cea de-a doua parte a jocului insă 
a cedat inițiativa șl a pierdut. în 
acest fel I.E.F.S. și-a păstrat drep
tul de a participa la viitoarea edi
ție a „Cupei cupelor" (anul acesta 
a reușit sâ se califice în semifinală).

Rezultatele din ultimele două zi
le ■ Voința — U. Timișoara 56—51 ; 
I.E.F.S. — Politehnica 80—75 ; Ra
pid — U. Cluj 88—84 : Rapid — U. 
Timișoara 62—<î0 ; I.E.F.S. - U. Cluj 
83—82 și Voința — Politehnica 81 — 
78. Clasamentul general este urmă
torul : Politehnica (56 p). I.E.F.S. 
(54 p.). Voința (53 p ). Rapid (50 p.), 
U. Cluj (42 p.) și U. Timișoara 
(41 p.).

RUGBI

Două derbiuri
Rugbiștii — seniorii și juniorii — 

au reluat campionatul national, 
după ce, cu o săptămină in 
urmă, participaseră la campionatele 
europene (seniorii la București, meci 
cu echipa Poloniei, iar juniorii la 
turneul final de La Heidelberg, unde

Citeva rezultate 
,.Cupa Davis", după două zile de În
treceri : La Oslo, Norvegia — 
I.-an 2—1 ; la Cairo, Republica Ara
bă Egipt — Bulgaria 2—1 ; la Hel
sinki. Finlanda — Turcia 3—0 ; la 
Bruxelles. Belgia — Grecia 3—0 ; la 
Monte Carlo, Danemarca — Monaco 
2—1. La Varșovia, scorul meciului 
Polonia — Ungaria este încă 1—1. 
Partida de dublu s-a întrerupt din 
cauza întunericului, maghiarii Ma- 
chan și Taroczy conducted cu 6—4, 
14—16, 3—b, 6—1, 3—2 in fața lui 
Fibak și Nowicki.

SCRIMA. — Anul acesta competi
ția internațională de spadă „Cupa 
Europei“ a fost ciștigată de echipa 
maghiară B.V.S.C. Budapesta, care in 
finala disputată la Heidenheim a în
vins cu scorul de 9—6 echipa elve
țiană F. C. Berna.

uit locul doi) Printr-o inte
nts coincidentă, ieri, la reluare 
avut loc două derbiuri. Unul La 
ori. intre finalistei© de anul tre- 

vt ale campionatului, vechi rivale. 
Șe.v»La țporUvă nr. ? $1 Clubul spor
tiv școlar. Iar celălalt, la seniori, 
intre Steaua și Grivița roșie.

Disputat pc Stadionul tineretului, 
derbiul juniorilor a revenit, după o 
interesant* dispută, cu faze frumoa- 

abil rugbi. echipei Ș.S. 2. 
destul de categoric 

xact ra- 
. Prin jocul 

d ținind cont șl de evolu- 
sezon. se

se, de vi 
Scorul final este ____
(23—11), dar el reflecți 
portul de fori? din tore 
realizai

interioare din acestțiile _____ _________ ____  __
ponte spune că rugbiștii de la Ș.S. 2 
(.antrenați de profesoara Mariana 
Luceseu) se anunță principalii favo
rit! la cucerirea titlului șl in acest 
an.

Derbiul seniorilor, desfășurat pe 
terenul din Parcul copilului, a fost 
urmărit cu justificat interes de ama
torii sportului cu balonul oval. Ac
tuala campioană și lideră a clasa
mentului. Steaua, pornea favorită, 
fiind mai omogenă, mai experimen
tată. Replica rugbiștilor grlvițeni, 
poate și pentru că s-au simtit încu
rajați trenetic de suporteri, a fost 
deosebit de viguroasă. Un anume 
echilibru a existat doar în prima re
priză. încheiată cu scorul de 6—3 
pentru grivlțeni. După pauză, cura
jul lor a crescut și, după un joc e- 
nergic și axat mai ales pe Înaintare, 
au obținut victoria cu 21—9. Nu-i 
mai puțin adevărat că scorul putea 
fi mal strins ; Durbac însă a ratat 
transformări ca și reușite...

Alte rezultate : Știința Petroșani 
— Agronomia Cluj 11—3 : Vulcan 
București — C.S.M Sibiu 9—3 : Rul
mentul Birlad — Dinamo București 
3—6 ; Sportul studențesc — Gloria 
București 7—7 : Farul Constanța — 
Chimia Năvodari 9—3 ; Universita
tea Timișoara — Politehnica Iași 
19—7.

în clasament conduce Steaua (cu 
40 puncte), urmată de Grivița roșie 
(cu 39 puncte și un joc mai puțin), 
Farul (37 puncte) etc.

sporlurilor de masă
HUNEDOARA (Corespondentul 

„Scînteii". Sabin loncscu). — Sitebft- 
IA și duminică, in numeroase loca
lități ale ludeiuhii Hunedoara au 
avut loc competiții sportive in cadrul 
„Cupei tineretului**. La poligonul din 
Petroșani s-a desfășurat un concurs 
de tir, la care au participat trăgători 
din tonte asociațiile sportive din Hu
nedoara, iar In baza sportivă „Con
structorul" aproape 100 de sportivi 
si-au disputat întâietatea la popice. 
In cadrul „Cupei tineretului", clu
bul sportiv „Corvinul" a programat 
la Hunedoara patru intilniri de fot
bal și două de volei intre formații 
ale unor sectoare de muncă din 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
întreceri asemănătoare au avut loc 
și în zona minieră n Hunedoarei, la 
Ghelar și Telluc. Ieri, la Deva, aso
ciația sportivă ..Voința" a organizat 
finala cupei „1 Mai" la tenis de masă 
intre echipei- 
pe secții, 
cooperației 
nicipiu.

ciștigătoare ale fazei 
desfășurată In unitățile 
meșteșugărești din mu-

★

(Prin telefon, de laBRAILA.
Traian Lnachc). — Ieri, in stațiunea 
Lacul Sărat, din apropierea Brăilei, 
a avut loc. in organizarea comitetu
lui județean al U.T.C. și a consiliului 
județean al sindicatelor, o plăcută 
duminică cultural-sportivă. Una din 
acțiunile principale a constituit-o e- 
taoa județeană a „Crosului tineretu
lui". care in acest an a reușit să 
alinieze la start, in etapele de masă, 
un mare număr de tineri si tinere 
din comunele Ianca. însurăței. Măxi- 
ne.ni, Gropenl. Rimnicelul. Movila 
Mircsii. Galbenu. din numeroase în
treprinderi. școli si licee brâilene. 
Titlul de campion județean si dreptul 
de a participa in etapele superioare 
ale „Crosului tineretului" si le-au 
disputat aproape 500 de tineri. între
cerile de ieri, viu disputate, au de
semnat următorii ciștigători : Lenuța 
Constantin (Școala generală nr. 11), 
Elena Buruiană (întreprinderea 
„Progresul"). Todorina Mihai (Fa
brica de confecții Brăila), Sandei Ion 
(Școala generala nr. 2 Brăila), Gheor
ghe Dir.ian (comuna Movila Mircsii) 
și Gh. Dinu („Progresul").

BUENOS AIRES (Prin telex, de la 
corespondentul nostru). — Astă-sea- 
ră, cu începere de la ora 21 (1 noap
tea ora României). pe stadionul 
..Veh i SarsfieW" din Buenos Aires, 
se va desfășura Intilnirea amicală 
dintre selecționatele Argentinei șl 
României.

Partida este așteptată cu interes, 
fiind considerată un test decisiv 
pentru majoritatea jucătorilor pre- 
zenti. la ora actuală. în lotul argen
tinian ce se pregătește pentru fina
lele campionatului mondial din R.F. 
Germania. De aii fel. pentru o vă 
apropia cit mal mult de atmosfera 
ce a precedat Jocul, am să reproduc 
titlul din ziarul „La Razon". „Dacă 
selecționata nu va merge in fata 
românilor, vor avea loc schimbări 
mari". Șl, ziarul citat încheie astfel : 
„O infringere in fața românilor ar 
putea semnifica sfirșitul unei etape 
(îndepărtarea actualului corp teh
nic) și începutul alteia (revenirea 
lui Omar Sivori ?).

Iată cum, prin antecedente ce nu 
au nimic comun cu partida propriu- 
zlsă, intilnirea de luni seara a căpă
tat dimensiuni ce-i depășesc cadrul 
de meci amical, de pregătire, anun- 
țind-o ca fiind foarte dificilă pentru 
jucătorii noștri. Dacă mai adăugăm 
și amănuntul cunoscut că o mare 
parte dintre actualii selecționați ar- 
gentineni au „dubluri" peste hota-

re — Pcrfumo, Ayala, Yazalde etc.
- care insă nu vor putea intra in 

lotul argentinenn pentru mondiale 
decit peste aproximativ o lună de 
zile, nccentulnd astfel lupta pentru 
ti’ularizare, aveți cadrul general in 
care sc va disputa meciul Argenti
na — România din această seară.

Cele două selecționate și-nu defi
nitivat preparativele, programin- 
du-și antrenamente zilnice. Repre
zentanții noștri, primiți călduros vi
neri la Buenos Aires, au avut In 
fiecare zi cite o ședință de pregă
tire, urmărită cu atenție de specia
liști și presă.

La ora cind transmit aceste rin- 
duri, jucătorii români fac ultimul 
antrenament in vederea meciului de 
luni (este duminică dimineața). E- 
cliipa noastră va începe Jocul, pro
babil, in următoarea formație : Ior- 
gulescu — Anghelini, Sameș. Anto
nescu, Cristache — Dudu Georgescu, 
Dinu. lordăncscu — Lucescu, Kun, 
Marcu.

Argentinenii au făcut pînă sim- 
bătă antrenamente la centrul de 
la „Estancia Chica'* și au venit 
duminică la Buenos Aires. Cert insă 
că din formație va lipsi mijlocașul 
Brindisi, declarat jucătorul numărul 
unu al Americii de Sud la «firșitul 
anului 1973.

Parlamentari din peste 80 de stat®, 
care au participat la lucrările se
siunii de primăvară a Uniunii In
terparlamentare. desfășurate la 
București, au fost duminică oaspeți 
ai municipiului Brașov.

însoțiți de deputat! români, ei au 
vizitat vechiul oraș de la poalele 
Tlmpel, monumente istorice șl car
tiere construite aici In ultimii ani. 
Au asistat, de asemenea, la un spec
tacol folcloric oferit de formații ar
tistice brașovene.

în onoarea lor, președintele con
siliului popular județean a oferit un 
dejun.

Societatea de științe geografice din 
Republica Socialistă România a or-

ganizat la București, în zilele (te M 
și 21 aprilie, colocviul cu tema 
„Geografta mediului Înconjurător". 
Colocviul, dedicat celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei șl Con
gresului al XI-lea al P.C.R., a reu
nit academicieni, profesori, cerce
tători științifici, «tudențl din Bucu
rești, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova. 
Brașov, Oradea, Bacău și Suceava. 
Lucrările au relevat rolul geografiei 
în studierea și protecția mediului 
Înconjurător, în ocrotirea șl folosirea 
rațională a resurselor naturale.

In încheierea colocviului, cel pre
zinți au adresat o telegramă Comi
tetului Central al partidului, tova
rășului NicoLaa Ceaușescu.

(Agerpres)

Azi, ultima zi pentru procurarea biletelor la

V. PAUNESCU

La cererea participanților, 
Administrația de stat Loto- 
Pronosport ne informează că 
tragerea specială LOTO a PRI
MĂVERII. la care se aplică O 
NOUA FORMULA TEHNICA, 
va avea loc La 23 aprilie, In loc 
de 16 aprilie, cum se anunțase 
anterior. Printre avantajele ofe
rite de această tradițională tra
gere Loto a primăverii se 
efectuează 7 extrageri în loc de 
6. ca pînă acum ; se extrag mai 
multe numere — 58 in loc de 
42 ; se majorează numărul ca
tegoriilor de cîștlguri de la 24 
la 28 : se acordă cîștigurl pen
tru 3 numere din 22 din am-

a 
atri- 

autoturisme
bele extrageri a Vl-a șl 
Vil-a. Prtetre premiile 
buite figurează 
„DACTA 1300" și „DACIA 1100". 
excursii <ic 2 locuri in U.R.S.S. 
la SOCI (cu durata do 14 zile) 
și excursii In SPANIA >1 
FRANȚA, precum și cîștlguri 
In bani de valoare fixă și va
riabilă.

Tragerea specială Loto din 23 
aprilie va consta din efectua
rea a 7 extrageri în 3 faze, 
pentru atribuirea clștigurllor 
obișnuite In bani, suplimentare 
și speciale. Procurarea bilete
lor se poate face pină în ziua 
de 22 aprilie, inclusiv.

Ieri, pe traseul din str. Cimplna, in plina cursa pentru „Cupa F.R.C."

CITEVA RINDURI
RUGBI. — Pe stadionul „Twicken

ham** din Londra, in prezenta a peste 
40 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul dintre selecționatele Angliei și 
Franței. Rugbiștii francezi au obți
nut victoria cu scorul de 26—7 (10— 
4). încasările de la această partidă 
au fost donate fondului de ajutorare 
a victimelor catastrofei aeriene de 
la Ermenonville.

HOCHEI PE GHEAȚA. — In ul
timul meci al Campionatului mondial 
de hochei pe gheață (grupa A), des
fășurat la Helsinki, echipa Finlan
dei a învins cu scorul de 5—4 (2—1, 
2—0. 1—3) selecționata Cehoslova
ciei.

CICLISM. — Etapa a 11-a a Tu
rului ciclist al Marocului, disputată 
pe traseul Mellal-Agadir (160 km), 
a revenit sovieticului Iudin, în 4h 
18’45”.

NATAȚIE. — La Haga (in 
de 25 m) s-au desfășurat recent 
campionatele feminine de înot ale 
Olandei. Performera concursului a 
fost cunoscuta recordmană Enith 
Brighita, care a ciștigat trei probe : 
100 m liber in 58”28/100 ; 200 m liber 
în 2’04"83/100 și 200 m spate in 
2’22”13/100.

BASCHET. — Echipa feminină de 
baschet a Japoniei și-a început tur
neul in Europa, intilnind la Faenza 
selecționata Italiei. Baschetbalistele 
japoneze au terminat învingătoare 
cu scorul de 75—59 (40—34).

HANDBAL. — Continuindu-și tur
neul în Polonia, echipa feminină de 
handbal a Suediei a jucat la Var
șovia cu selecționata orașului. Hand
balistele suedeze au obținut victoria 
cu scorul de 14—12 (6—7).

1974 an preolimpic

Seria I : C.S.M. Suceava — Viito
rul Vaslui 1—0, S.C. Tulcea — Pro
gresul Brăila 0—1, Metalul Plopeni— 
Gloria Buzău 0—0. Celuloza Călă
rași — Caraimanul Bușteni 2—0, 
Oțelul Galați — C.F.R. Pașcani 1—0, 
Ceahlăul Piatra Neamț — Construc
torul Galati 6—2. F.C. Galați — Pe
trolul Moinești 3—0. Știința Bacău — 
C.S.U. Galati 1—0. Victoria Ro
man — Metalul Mija 3—0.

în clasament, 
conduce Gloria Buzău 
urmată 
Știința

după 24 de etape.
____  “ (32 puncte), 

de C.S.M. Suceava (32 p.) și 
Bacău (32 p.).
a Il-a : Șoimii Sibiu — Gaz 

Bra-
Seria _ _ . . . .

metan Mediaș 1—0, Tractorul 
șov — Nitramonia Făgăraș 1—1. Du
nărea Giurgiu — Chimia Rm. Vîlcea 
0—2. Autobuzul București — Flacăra 
Moreni 1—0. Dinamo Slatina — Me
talul București 2—1, C.S. Tîrgoviște— 
Electroputere Craiova 1—2. Carpațl 
Brașov — Progresul București 0—0, 
Metalul Drobeta Tumu-Severin — 
Metrom Brașov 2—1, Șantierul Naval 
Oltenița — Minerul Motru 1—0.

In clasament, lider, după 24 etape : 
C.S. Rimnicu-Vilcea (35 puncte). Pe 
locurile următoare : Șoimii Sibiu (33 
p.) și Tractorul Brașov (28 p.).

Seria a IlI-a : Gloria Bistrița — U- 
nirea Arad 0—0. C.F.R. Timișoara — 
Minerul Anina 2—1. Minerul Baia

La București s-a încheiat

Reuniunea comisiei tehnice
a Federației internaționale

de canoe
Duminică au luat sfirșit te Capi

tală lucrările reuniunii comisiei teh
nice a Federației internaționale de 
canoe. Au fost discutate probleme 
legate de desfășurarea campionate
lor mondiale de caiac-canoe, care 
vor avea loc în toamna acestui an în 
Mexic, și a întrecerilor din cadrul 
Jocurilor olimpice.

Citi sportivi pregătiți pentru marea performanță?
în sportul de performanță, efec

tele măsurilor luate de la apariția 
hotăririi plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
activității de educație fizică și 
sport se fac simțite și prin mări
rea numărului județelor ai căror 
sportivi au realizat recorduri na
ționale și au cucerit titluri de cam
pioni ai țării Anul trecut, spre 
exemplu toate cele 39 de județe 
și, firește, municipiul București, au 
promovat sportivi in loturile na
ționale.

O serie de alte exemple ilus
trează elocvent faptul că. acolo 
unde factorii locali acționează cu 
răspundere și inițiativă și se an
gajează. energic pentru organizarea 
superio’ară a activității sportive de 
performanță — prin concentrarea 
forțelor materiale, organizatorice și 
umane, in vederea asigurării unui 
proces superior de Instruire la ni
velul cerințelor internaționale — 
se pot obține rezultate remarcabile. 
O confirmare in această privința 
ne oferă județele Bacău și Argeș — 
prin organizarea unităților sportive 
școlare cu profil de gimnastică (in 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) și, 
respectiv, de atletism (la Cimpu- 
lung Mușcel), ca și județele Con- 
s*anța (in organizarea activității 
rugbistice). Galați (la box). Har
ghita (la hochei), Iași (la volei), 
Olt Gupte), Tulcea (caiac-canoe). 
Valoarea rezultatelor — in 
ceste cazuri — este, cu 
mai de apreciat, cu cit ele s-au 
realizat cu elemente selecționate, 
in marea majoritate, pe plan locaL 
Realitatea ne demonstrează, deci, 
că este pe deplin posibilă sporirea 
contribuției Județelor Ia accelera
rea progresului Id sportul nostru 
de performanță.

O asemenea constatare, de mare 
Importanță pentru dezvoltarea per
formanței sportive, a fost subli
niată, nu eu mult timp te urmă, 
și de plenara C.N.E.F.S. — care a 
precizat că. te acest sens, posibili
tăți $i condiții (te cele din urmă 
obligații) au nu numai unele clu
buri și unele județe. Desigur, nu 
peste tot există tradiție, nu peste 
tot întîlnești aceeași preferință 
sportivă. Aceasta nu Înseamnă, to-

tuși, că muncind cu pasiune șl 
răspundere, nu pot apărea unități 
sportive care să-și propună reali
zarea de performanțe la acele 
«porturi (chiar și numai La un sin
gur sport) pentru care, pe plan 
local, există sau se creează un 
minimum de condiții.

Cit de necesară este intensifica
rea eforturilor in județe pentru 
sprijinirea și stimularea perfor
mantei sportive reiese, spre pildă, 
și din faptul că, anul trecut, me- 
daliații noștri la campionatele mon
diale și europene au provenit — in 
afara Bucureștiului — doar din

deși condițiile materiale și de pre
gătire ale sportivilor se îmbună
tățesc văzind cu ochii : apar săli, 
terenuri, patinoare, avem cadre, 
echipament, se fac dese deplasări 
In străinătate etc. Așa cum a sub
liniat plenara C.N.E.F.S. este ab
solut limpede că stările de lucruri 
negative se datoresc. in principal, 
modului cum este organizată și 
condusă activitatea, conținutului 
procesului de instruire, muncii 
sportivilor, antrenorilor, activiștilor 
sportivi, în general, atitudinii tu
turor acestora fată de perfor
mantă.

0 întrebare la care sint chemate să răspundă 
conferințele organizațiilor locale 

pentru educație fizică și sport

a- 
atit

nouă județe : Timiș. Bacău, Brașov, 
Prahova, Mureș. Brăila, Harghita, 
Galați și Arad. Și. din păcate, nici 
perspectiva apropiată nu ne pro
mite ceva mai bun din acest punct 
de vedere : la ora actuală, te lotu
rile (încă lărgite) ce se pregătesc 
pentru Jocurile olimpice din 1976 
nu există nici un sportiv din jude
țele Alba. Bistrita-Năsăud, Boto
șani. Covasna. Dîmbovița. Gorj. Ia
lomița. Ilfov. Olt. Sălaj, Teleor
man. Vaslui, Vilcea, județe care, de 
fapt, se complac de mai multă 
vreme intr-un liniștit anonimat 
pe plan sportiv, deși, intre timp, 
și-au luat o serie de angajamente, 
au stabilit diverse planuri de mă
guri. Dar, in loc sâ se urmărească 
punct cu punct Îndeplinirea aces
tor planuri, te loc să se mărească 
exigența In organizare ți in pre
gătirea sportivă — In unele locuri 
se caută justificări pentru rezulta
tele modeste, repetindu-se neîn
temeiat : „n-avem condiții"- Or, 
In volei, baschet, hochei, de exem
plu — ca și in alte sporturi — 
progresele sînt lente ori nu 6Înt,

Să recunoaștem însă că astăzi, 
cînd se dovedește categoric că fără 
o pregătire intensă, de mai multe 
ore pe zi, nu te poți apropia prac
tic de marile performante, încă nu
meroși dintre sportivii noștri con
tinuă să se antreneze prea puțin. 
De aici decurg inferioritatea lor 
pe plan tehnic și tactic, insufi
cienta pregătire fizică și alte ca
rențe ce le diminuează valoarea 
competitivă. Șl cite ar mai fi de 
spus — de asemenea — despre 
celelalte aspecte ale procesului de 
pregătire si selecție ale sportivilor 
de performantă...

Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. 
scoate pregnant in evidentă necesi
tatea sporirii contribuției tuturor 
organizațiilor cu atribuții in activi- 
ta tea sportivă și a județelor la pre
gătirea de sportivi capabili să re
prezinte cu demnitate sportul ro
mânesc te competițiile Internatio
nale. în același timp (sau mal 
bine-zis. te primul rlnd) se cerc o 
preocupare deosebită pentru dez
voltarea sportului de masă — con
diție de primă importantă deopo-

trivă pentru sănătatea publică și 
pentru propulsarea performanțelor.

Direcțiile de acțiune pentru ri
dicarea continuă a ștachetei in 
sportul nostru de performantă sint, 
desigur, variate și numeroase. Ple
nara C.N.E.F.S. a concluzionat, pe 
bună dreptate, că, in general, in 
sportul nostru, dar și pe plan local, 
în fiecare județ, se cunosc, in bună 
măsură, modalitățile de lucru pen
tru impulsionarea performanței, 
pentru crearea unei baze de 
masă și pentru perfecționarea 
și cizelarea adevăratelor ta
lente. Anul in curs presupune și 
pentru sportul românesc un mo
ment de mare importanță in atin
gerea obiectivelor ce și le-a pro
pus. în prim plan se situează, de
sigur, pregătirile pentru Jocurile 
olimpice din 1976, pentru apropia
tele campionate mondiale și euro
pene, dar firesc este ca, paralel, 
să se pună și bazele loturilor pen
tru Olimpiada din 1980. Există o 
indicație expresă, subliniată in re
petate rinduri, de a se acorda prio
ritate dezvoltării sporturilor și 
probelor cu pondere însemnată in 
calendarul celor mai mari compe
tiții internaționale (jocurile olim
pice, campionatele mondiale și eu
ropene) la care există realmente 
perspectiva unei participări de 
prestigiu pentru mișcarea sportivă 
românească. Discutarea la concret 
a contribuției pe care o va aduce, 
și trebuie s-o aducă, județele in 
vederea bunei reprezentări la a- 
ceste mari competiții o oferă din 
plin apropiatele conferințe ale 
sportului local. Este un bun prilej 
nu numai de dezbateri, de analiză 
temeinică — te spirit critic, dar 
mal ales autocritic — a tot ceea ce 
trebuie făcut te acest domeniu, ci 
și de stabilire a unor măsuri, con
crete de sprijinire directă a per
formanței. Pentru că — 8e știe — 
răspunderea in reprezentarea cu 
cinste, la un nivel mereu mai ri
dicat, a sportului românesc revine 
nu unui singur club, unui județ 
sau unul singur for, cl întregii 
noastre mișcări sportive, tuturor 
celor ce-o slujim pe tot cuprinsul 
țării.

Gh. VLĂDICĂ

Mare — Olimpia Satu-Mare 0—0, O- 
limpia Oradea — Arieșul Turda 1—0, 
Mureșul Deva — Victoria Cărei 1—0, 
Textila Odorhel — U.M. Timișoara
1— 2. Metalurgistul Cugir — Industria 
sirmei Cimpia Turzii 2—1. Vulturii 
Textila Lugoj — F.C. Bihor 1—0. Mi
nerul Cavnic — Corvinul Hunedoara
2— 0.

In clasament, după 24 etape, con
duce Olimpia Satu-Mare (33 de 
puncte), urmată de F.C. Bihor (28 p.) 
și Minerul Baia Mare (27 p.).

SURPRIZA DE LA TULCEA
Sport-Club Tulcea, clasată pe lo

cul 6 in seria I a diviziei B, a fost 
învinsă la limită, pe teren propriu, 
de Progresul Brăila, penultima in 
clasament, care, la rindul ei, in e- 
tapa precedentă fusese învinsă, tot 
pe teren propriu, de ultima clasa
tă Victoria Roman. Unicul -gol al 
partidei a fost înscris în prima ju
mătate a reprizei I și a avut un e- 
fect moral paralizant asupra echi
pei tulcene, căreia — din momentul 
primirii golului — nu i-a mai reu
șit nimic cu toată dominarea teri
torială din repriza secundă. Victoria 
meritată a Progresului Brăila este 
rezultatul unei concepții mai bune 
de joc : apărare supranumerică șl 
contra-atacuri te viteză, deosebit de 
periculoase. O contribuție esențială 
la victoria brăilenilor a avut-o fac
torul moral. Veniți la Tulcea pentru 
un meci egal, brăilenii au ciștigat 
ambele puncte puse în joc, golul 
marcat în prima repriză dind sigu
ranță în acțiuni, luciditate și calm 
componenților echipei. (Stelian Sa
vin, corespondentul „Scînteii").

Prin Maramureșul forestierilor
(Urmare din pag. I)
VF Romului și VF Celaru. Ștefan 
Chiș îl executase, dar vara. Să-i 
strici omului luna de miere ? N-a 
îndrăznit nimeni...

S-au pomenit cu el. Așa a Început 
o cursă care a durat 24 de ore. 
„Exact ca la Le Mans" — spunea 
cineva. Glumea vizibil. în afară de 
dramatism și de timpul petrecut de 
către Chiș la leviere nimic nu în
dreptățește comparația cu celebra 
cursă de automobile din orășelul 
francez. Nu bolizi de formula 1, cu 
puzderia lor de cai putere, ci un 
buldozer modest de numai 65. Nu vi
teze de sute de kilometri la oră, ci... 
104 metri pe oră (aproximativ... 1.73 
metri/min). Nu grilă de start, nici 
fotoreporteri, nici spectatori. Doar 
fum, fum ieșind din... zăpadă — era 
tot ce putea fi observat. Nu pistă 
special betonată, ci un lupecuș pe o 
pantă de 45 de grade, cu prăpastia 
in stingă. Prăpastie cu geometrie va
riabilă : adincimea minimă — 50 m i 
maximă — 100 m. Frig. Și...

*
L-am găsit zilele trecute. Sus, !n 

munții Maramureșului. La cabana 
forestierilor de lingă izvorul albastru 
ăl Izei. Frumoasă cabană. Din zid. 
Interioare curate, plăcute. Aparate 
de radio. Sobe de teracotă. Sală de 
baie („Notați că există doar sala, in
stalație nu !". Mă conformez. Deci : 
fără baie). Cea mai apropiată loca
litate : comuna Moisei (la o oră și

■A

jumătate de mers cu un „totteren"). 
Ștefan Chiș citea. Era după orele de 
program. „Culegeți întrebări pentru 
vreo brigadă științifică ? Notați : Am 
citit că un pilot a construit un avion 
care este cu 10 kg mai ușor decit 
greutatea omului. Cum poate să 
zboare ?! Deci, nu de la brigada 
științifică ? Sint singurii oameni care 
urcă aici, la noi ; cam la o lună, o 
lună și jumătate o dată. Au sar
cină...**

— Dumneata al avut aarcină 
faci ce ai făcut ?

— Apăi află ! Ce sarcină ? îți mai 
trebuie sarcină cind oamenii de la 
fabrica din Borșa trebuiau să plece 
in concediu fără plată că n-aveau ce 
lucra ? Ei n-au copii ? Și dacă Borșa 
nu da producție lemnoasă ce făceau 
fabricile de vagoane de la Severin. 
Arad, Caracal ? Și „Celuloza" de la 
Dej ? Da’ încă ăia-s departe ! 
Nu se pot uita la tine decit cu min
tea. Aproape e Tomoioagă Toader 
Hodoroabă. Și Coman Gheorghe Sin- 
tea, și Ștefan Ivașcu, și ceilalți. Dacă 
ei au doborît cu patru sute de cubice 
mai mult ca planul, eu să nu le fac 
drum ? Să vină altu’, să cadă-n 
hău? Eu făcusem șoseaua, făr’ că nu 
se mai vedea. Cum să dau ziua bună, 
cu capu-n pămînt ? I

...Afară, la : cincizeci de metr! de 
cabana forestierilor — un Izvor. Li
tere săpate într-o placă de marmură: 
„Izvorul albastru al Izei“. Mă aplec 
șl mă uit : pămintul aruncă sfere de 
apă Limpede, limpede. Șl curată.

Contribuție substanțială la edificarea
securității și cooperării pe continent

(Urmare din pag. I)

te, a circuitului de valori materiale 
și spirituale Intre popoare.

— Intr-adevăr, abordarea 
profunzime, curajoasă, a , .. 
blemelor majore care confruntă 
astăzi omenirea impune o lar
gă colaborare internațională. 
Care sint condițiile ca această 
colaborare să dea roadele 
teptate, să-fi dovedească 
mai rapid eficiența ?

fn 
pro-

a?- 
cit

— Toate popoarele globului — 
semnificativă in acest sens fiind a- 
genda actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. — 8înt vital inte
resate în instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, întemeiate pe 
echitate. Asistăm la o intensificare 
a preocupărilor și acțiunilor pentru 
așezarea relațiilor dintre state pe 
baze noi, democratice, pentru făuri
rea, prin efort propriu și largă co
laborare internațională, a unei lumi 
mai drepte. Ne aflăm, cred, într-o 
etapă de mare rezonanță istorică : 
elaborarea unui nou drept interna
țional al relațiilor economice dintre 
state. Prin aplicarea acestui nou cod 
de relații, in viața internațională vor 
fi instaurate, ferm și ireversibil, 
principiile respectării independentei 
și suveranității naționale, neinter
venției în treburile interne, egalită
ții in drepturi între toate statele, 
mari și mici, avantajului reciproc, 
respectării dreptului sacru și inalie
nabil al fiecărui popor de a-și alege 
calea dezvoltării conform aspirațiilor 
și intereselor sale economice și so
ciale.

în acest sens, regiunea noastră 
este în măsură să aducă o contri
buție deosebit de importantă. Euro
pa trebuie să devină tot mai mult o 
zonă de largă și fructuoasă colabo
rare între state suverane și egale în 
drepturi. în ultimii ani s-au înlă
turat numeroase obstacole și alu
viuni de pe făgașul schimburilor 
economice lntereuropene. Măsurile 
de liberalizare a comerțului au con
tribuit la promovarea specializării 
pe produse, trăsătură caracteristică 
a actualei diviziuni internaționale a 
muncii și la internaționalizarea pro
ducției și investițiilor. Ca urmare, 
s-au extins și diversificat formele 
de cooperare industrială, tehnico- 
științifică etc. Totuși, in calea schim
burilor economice continuă să existe 
o serie de bariere șl mă refer, în 
primul rînd, la restricțiile cantitative 
sau discriminatorii promovate încă 
de unele state, lată de ce se impune 
abolirea tuturor obstacolelor restric
tive din domeniul schimburilor. In 
comerț trebuie să se pornească de 
la principiu) fundamental al recu
noașterii egalității dintre parteneri, 
indiferent de apartenența La regimul 
politic.

laborarea economică și cea po
litică ?

— Fără îndoială. între viața eco
nomică și cea politică există o strin- 
să interdependență. Toate progresele 
înregistrate în direcția extinderii și 
diversificării relațiilor economice 
dintre state 6-au reflectat pozitiv in 
atmosfera politică a continentului. 
Pe de altă parte, actualul moment 
politic european, dominat de confe
rința asupra securității și cooperării, 
a favorizat considerabil evoluția as
cendentă a colaborării economice.

Mi se pare foarte semnificativ că 
numai în cursul anului trecut, de 
exemplu, volumul schimburilor eco
nomice dintre țări cu orinduiri so- 
cial-politice diferite a crescut cu 
peste 30 la sută. Un ritm care de
vansează cu mult toate creșterile de 
anul trecut, legate de fluxurile eco
nomice la nivel european și mondial. 
Conferinta pentru securitate și co- 
oDerare te Europa, aflată acum in 
cea de-a doua fază a lucrărilor sale, 
soerăm să se încheie cu rezultate 
care vor exercita o influentă deose
bit de bună asupra viitorului regiu
nii noastre, ca și a întregii lumi.

Dincolo de deosebirile de regim, 
dorința și necesitatea obiectivă de 
participare la circuitul economic in
ternațional reprezintă factori hotă- 
ritori în edificarea șl consolidarea 
unui climat politic favorabil, de în
țelegere și destindere pe continent.

organizației noastre. în probleme 
majore și de stringentă actualitate, 
cum ar fi eliminarea barierelor din 
calea comerțului si cooperării indus
triale, promovarea unei diviziuni 
internaționale a muncii cit mai ra
ționale și mai echitabile, accesul 
tuturor țărilor la știința și 
tehnologii modernă, transporturile 
naționale, mediul înconjurător ș.a., 
Comisia este chemată să joace un 
rol de prim ordin, prin inițierea și 
concretizarea unor acțiuni de con
lucrare economică, care să confere 
o temelie solidă securității și păcii 
pe continent. Dacă Conferință gene- 
ral-europeană va elabora vastul 
proiect al edificiului securității, 
C.E.E./O.N.U. poate să-și asume 
sarcina de constructor. Ne exprimăm 
speranța că și actuala sesiune de la 
București va aduce o contribuție 
substanțială in acest sens.

— In încheiere, v-am ruga 
să vă referiți la participa
rea României, tn cadrul C.E.E./ 
O.N.U., la opera de edificare a 
securității ți dezvoltare 
operării pe continentul 
pean.

a co- 
euro-

printre

— Cum vedeți corelația — la 
•cară europeană — dintre co-

— Cum și in ce direcții con
siderați că trebuie să acționeze 
C.E.E./O.N.U., prin mijloacele 
sale specifice, in vederea con
cretizării jaloanelor care vor fi 
trasate in domeniul cooperării 
pe continent de Conferința ge
neral-europeană ?

— Firește, Conferința general-eu- 
ropeană are ca obiectiv fundamental 
de a fixa cadrul principial al rela
țiilor viitoare, economice și politice, 
dintre statele Europei, de a contura 
liniile principale de acțiune pentru 
înfăptuirea dezideratelor de pace, 
securitate șl cooperare ale națiunilor 
bătrinulul continent. Cit privește 
modalitățile de aplicare, de tradu
cere in practică a hotărîrilor confe
rinței, va fi nevoie de un mecanism 
special.

Or, Comisia economică O.N.U. re
prezintă tocmai un asemenea meca
nism pragmatic și adaptabil, care 
nu a fost construit să funcționeze 
după reguli rigide, stabilite o dată 
pentru totdeauna. Mecanimul C.E.E./ 
O.N.U., ca precursor in acțiunea de 
cooperare interguvernamentală, a fă
cut, de-a lungul timpului, dovada că 
se poate modifica, ca structură și 
metode dp lucru, potrivit nevoi
lor concrete șl sarcinilor noi. 
Astăzi, comisia dispune de mij
loace de a furniza țârilor membre 
servicii tot mal complexe, în măsură 
să asigure expansiunea pe scară lar
gă a cooperării lor economice. Pu
tem deci privi cu încredere viitorul

•— România se numără printre 
protagoniștii acțiunilor întreprinse la 
nivelul organismului nostru. Aproape 
că nu există domeniu in care 
România să nu fi adus o contribu
ție remarcabilă la extinderea și di
versificarea cooperării dintre sta
tele continentului, fără deosebire de 
orinduire socială. însăși desfășura
rea, in premieră, ca să spunem așa, 
a sesiunii C.E.E./O.N.U. în afara se
diului 6ău, la București, constituie 
un semn elocvent al aprecierii pe 
care țările membre ale comisiei o 
dau rolului activ al României. în 
același spirit, numeroși reprezen
tanți români au fost aleși in funcții 
de conducere ale organelor C.E.E./ 
O.N.U. în toate comitetele comisiei 
țara dv. a depus o activitate pro
digioasă, furnizînd un prețios aport 
intelectual șl politic la rezolvarea 
problemelor dezbătute. Capitala ță
rii dv. a fost gazda a numeroase 
reuniuni economice și tehnico-știin- 
țifice, desfășurate sub egida C.E.E./ 
O.N.U. In fiecare an, cel puțin două 
asemenea reuniuni au loc la Bucu
rești. Iată doar citeva secvențe ce 
ilustrează participarea generoasă a 
României la opera colaborării eu
ropene.

tn încheiere, aș vrea să remarc 
realizările deosebite pe care le-a în
registrat economia românească în 
ultimele trei decenii. Pentru vizita
torul străin, care revine chiar la 
intervale mici de timp, fie numai 
imaginea arhitectonică în continuă 
schimbare a Bucureștiului, oglin
dește marele dinamism al evoluțiilor 
economice și sociale din interiorul 
societății românești.

Interviu realizat de
Viorel POPESCU
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Gulneeo-BIssau. O unitate a forțelor patriotice in timpul unei misiuni 
de luptă

— declara secretarul general 
ol O.N.U.. Kurt Waldheim
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>r mate- 
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problemelor 
curs de dez- 

depășească 
i a re- LUSAKA 21 (Agerpres). — în 

timpul atacurilor realitate de pa- 
trioții din Angola asupra punctelor 
întărite ale trupelor colonialiste por
tugheze din localitățile Miconje. Ma- 
lembo și Muabi. in cea de-a doua 
jumătate a lunii martie, au fost dis-

truse o serie de instalații militare, 
vehicule și alte materiale de război 
aparținind inamicului. Tot in cursul 
acestor atacuri, forțele patriotice au 
scos din luptă 51 de soldați colonia
liști și au făcut prizonieri alți 19. 
capturind. totodată. însemnate canti
tăți de armament și muniții — se 
arată intr-un comunicat publicat de 
biroul M.P.L.A. din Lusaka.

agențiile de presă transmit
Premierul desemnat al 

Bdyici, ^co Tlndemans, l-a in
format simbătă pe regele Baudouln 
asupra eșecului încercării sale de a 
forma un guvern de coaliție cu par
ticiparea social-creștinilor. liberalilor 
și a reprezentanților partidelor așa- 
numite regionale — „Volksunie" și 
„Frontul Democratic al Francofoni- 
lor". Regele i-a cerut lui Tinde- 
m-ins să-și continue eforturile pen
tru a pune capăt crizei guverna
mentale care durează de aproape 
două luni.

Fondul arab pentru dez
voltare economică și so- 
Cidlâ va a'oca 125 000 dinari ku- 
weitieni pentru finanțarea unor pro
iecte de dezvoltare a agriculturii in 
Sudan, a anunțat postul de radio 
Omdurman. Fondul amintit este un 
organism din care fac parte 16 sta
te arabe și are menirea să contri
buie prin împrumuturi avantajoase 
sau alte procedee la finanțarea unor 
proiecte economico-sociale.

bri-
săr-
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ranților, vor putea, astfel, să reali
zeze importante economii, reducin- 
du-șl numărul zborurilor pe acest» 
rute.

într-un amplu articol privind 
Conferința mondială asupra 
populaficl, care se va desfășura, 
fn august, la București, orga
nul central al Partidului Soci
al-Democrat finlandez, „Suomen 
Sosiall-demokraatti", subliniază 
semnificația alegerii României 
drept gazdă a acestei impor
tante reuniuni internaționale. 
Ziarul apreciază prestigiul po
liticii externe românești, de 
largă cooperare cu toate țările 
lumii, inițiativele ei vlzind 
creșterea rolului O.N.U. în an
samblul relațiilor internațio
nale.

Ia sută în Japonia, 1.8 la sută In 
R. F. Germania. 1—1,5 Ia sulă In 
Olanda, 0,7 la sută In Suedia șl 0.4 
Ia sută In Italia. în S.U.A. acest in
dice va fi, pentru perioada 1971— 
1980, de 2,2 la sută. Potrivit aceleiași 
surse, In R. F. Germania vor fi 
cheltuite anual pentru lupta împo
triva poluării mediului înconjurător 
5—6 miliarde dolari.

PRETUTINDENI

încheierea reuniunii miniștrilor de externe 
țările Pieței comune

Pi

it

N 21 (Agerpres). — In locall- 
Gymnich. din apropiere de 
OU luat sfirșit. duminică, lu- 
reuniunii miniștrilor afaceri- 

tc-rne din țările membre ale 
comune. La reuniune a parti
de ademenea, președintele Co- 
C.E.E., Francois Xavier Ortoli.
să aibă o ordine de zi preci- 

revederea a prilejuit — potri- 
atărilor agențiilor de presă — 
limb util de păreri asupra u- 
obleme importante privind râ
ie C.E.E.—S.U.A., Conferința 
securitate si cooperare în Eu- 

nouă" cu țările 
>ecte privind ra-

relațiil' 
și div<

porturile dintre statele din Piața co
mună și țările in curs de dezvoltare. 

Participantii la reuniune — subli
niază agenția France Presse — au 
insistat ca omologul lor britanic. Ja
mes Callaghan, să prezinte. !n ca
drul Consiliului ministerial al Pieței 
cbmune — care iși va desfășura lu
crările la 7 mai. la Bruxelles — pro
puneri concrete asupra termenilor 
renegocierii aderării britanice la 
Piața comună.

Caracterul particular al reuniunii 
e relevat și de faptul că ea s-a în
cheiat fără nici un comunicat ofi
cial și fără nici o decizie concretă.

DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). 
— Luptătorii pentru eliberarea Mo- 
zambicului au dat. în ultimele luni, 
noi lovituri trupelor colonialiste por
tugheze. Potrivit unui comunicat dat 
publicității de reprezentanta Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) din Dar es Salaam, pa
triot» au doborit un avion inamic 
care a încercat să atace localitățile 
eliberate din provincia Tete. O gar
nitură de tren, care transporta ma
teriale militare, pe ruta Mutarara- 
Moatize. e fost aruncată în aer. în 
cursul unui atac lansat Ia sfirșitul 
lunii februarie. De asemenea. in 
timpul mai multor ambuscade orga
nizate in ultimele zile, forțele pa
triotice au scos din luptă peste 40 
de soldați portughezi — se sublinia
ză în comunicat.

Aniversarea lui Shakes-
PSGIG. Cunoscuta localitate 
tanică Stratford-upon-Avon a 
bătorit, simbătă, împlinirea a
ani de la nașterea celui mai ilustru 
fiu al său — marele William Shake
speare. Reprezentanți a 80 de țări 
au participat la procesiunea florală 
desfășurată pină la casa memorială 
șl, apoi, pină la mormintul nemuri
torului autor al lui „Hamlet".

Guvernul argentinean ■ 
anunțat punerea în aplicare a unui 
proiect privind extinderea flotei co
merciale naționale prin achiziționa
rea a 40 de nave de mare capacitate.

Biroul federal al aviației 
civile din S.U.A. 8 d8‘ Princi- 
palelor două companii aeriene inter
naționale ale Statelor Unite — Trans 
World Airlines" (T.W.A.) și „Panam" 
— aprobarea de a pregăti un pro
iect de exploatare in comun a linii
lor transatlantice In direcția Europei 
și Africii. Cele două companii, care 
afirmă că au de făcut față unor di
ficultăți din ce in ce mai mari, ca 
urmare a sporirii prețurilor carbu-

Atentatele și exploziile 
din Irlanda de Nord 8U (s- 
cut, simbătă, cea de-a 1 000-a victi
mă din ultimii cinci ani. Este vorba 
de un tinăr in virstă de 20 de ani, 
ucis de atentatori aflați într-o mași
nă. Infr-unul din cartierele orașului 
Belfast.

Cheltuielile pentru com
baterea poluării mediului 
înconjurător vor 
față de valoarea totală 
național, în perioada 1971—1975, 2,2

reprezenta, 
a produsului

DAMASC

Camera Deputaților din 
JdlTKliCQ 0 a<Î0Ptat un proiect de 
lege care acordă statului dreptul de 
a cere companiilor miniere străine 
sau oricărei persoane care activează 
în acest sector orice Informație con
siderată necesară pentru facilitarea 
operațiilor de exploatare minieră 
sau planificare și dezvoltare a in
dustriei de bauxită in general. A- 
ceastă măsură constituie un prim 
pas spre exercitarea suveranității 
naționale de către stat In domeniul 
exploatării bauxitei — principala bo
găție a țării — care Fe **” * 
tregime sub controlul 
străine.

află In in- 
companiilor

Peste 20 de persoane 
șl-au pierdut viața ♦' 8,18 49 
au fost date dispărute ca urmare a 
inundațiilor ce s-au semnalnt in ul
timele zile, in statul Pernambuco, 
din nord-estul Braziliei. In statele 
vecine — Rio Grande do Norte, Cea
ra și Piaui — toate riurile s-au re
vărsat din matca lor. ridicind nu
mărul celor râmași fără adăposturi 
la peste 115 000.

• PENTRU APĂRA
REA OMULUI Șl A ME
DIULUI NATURAL. Mi>‘ 
multe grupuri de lucru din Bel
gia au primit misiunea, de a 
aduna materiale in vederea 
deschiderii, in orașul Anvers, a 
unei expoziții a cărei temă esto 
sintetizată intr-un singur cu- 
vint : „Omul". Se Încearcă re
editarea, la un nivel științific 
superior, a unei expoziții simi
lare, organizată înainte de 
război și care s-a bucurat de 
un larg ecou In întreaga Eu
ropă. Organizatorii intenționea
ză să scoată în evidentă mij
loacele prin care s-ar putea duce 
cu mai mare eficacitate lupta 
contra tuturor formelor de po
luare, Împotriva risipirii resur
selor de energie și dereglării 
progresive a echilibrului natu
ral.

Specialiști români
la amenajarea fluviului Eufrat

Convorbire cu Mounir Wannous, ministrul sirian al 
barajului de pe Eufrat —

• O NOUA METODĂ 
DE TRANSPLANTARE A 
PIELII. Medicii Howard Igel 
și Aaron Freemon din orașul 
Akron (Statele Unite) au pus 
)a punct o metodă de obținere 
a pielii umane in laborator — 
realizare care, conform opiniei 
specialiștilor, ar putea revolu
ționa tratamentul arsurilor gra
ve. Cei doi cercetători au tăiat 
in bucățele extrem de mici un 
inch2 (circa 2,5 emp) de piele 
umană, pe care le-au „presă
rat" pe o fișie de piele de porc. 
Prin aplicarea unui tratament 
special s-a obținut, în mai pu
țin de trei săptăminl, prin creș
terea minusculelor bucățele, o 
suprafață de 127 emp de piela 
umană. Aplicată pe porțiunile 
corpului care au suferit arsuri, 
pielea obținută in laborator s-a 
prins cu ușurință. Metoda pre
zintă importanță atit in cazul 
arsurilor grave, cînd victimei 
nu i-a mai rămas piele sufi
cientă pentru transplantare, cit 
și în cercetările asupra cance
rului dermic.

• CINE BEA MAI 
MULTĂ BERE ? Potrivit 
unei reviste medicale din 
R.F.G., cetățenii vest-germani au 
fost în 1973 campioni ai con
sumului de bere", cu 145.3 litri 
pe cap de locuitor. Pe locurile 
2 și 3 s-au situat cehoslovacii 
și belgienii cu 144,7, respectiv 
140 litri anual. Și in Australia 
berea este o băutură preferaiă : 
127.2 litri anual pe cap de lo
cuitor. Se plasează, apoi. Lu
xemburgul (124 litri). Noua 
Zeelandă (121,4). Danemarca 
(107.8). R.D.G. (106), Marea Bri- 
tanie (106), Austria (103,7).

De aproape trei luni 
In bazinul Balikh, a- 
fluent al Eufratului, 
iși desfășoară activita
tea un grup de spe
cialiști români, in ve
derea amenajării a 
27 000 ha de teren a- 
rabil. într-o primă e- 
tapă, cei 30 de ingi
neri și tehnicieni ro
mâni. stabiliți in ora
șul Rakka, situat la 
50 km est de marele 
baraj pe Eufrat, efec
tuează intr-un ritm 
susținut. devansând 
termenele stabilite 1- 
nițial, studiile și pro
iectele pentru lucrări
le de hidroameliorații 
contractate. In toam
nă vor începe lucră
rile propriu-zise de a- 
menajare a terenuri
lor. întregul sistem 
urmînd să intre in 
funcțiune în cursul a- 
nului 1976. în legătu
ră cu transpunerea in 
viață a programului 
de amenajare a văii 
fluviului Eufrat, pro
iect de importanța 
primordială pentru e- 
conomia siriană, am 
avut o convorbire cu 
ministrul barajului de 
pe Eufrat din guver
nul Republicii Arabe 
Siriene, Mounir Wan
nous.

Referindu-se la sta
diul actual al lucrări
lor marelui baraj de 
la Al Saura și al pro
iectului de amenajare 
a terenurilor agricole, 
ministrul a precizat : 
„Lucrările barajului 
de la Al Saura, inau-

gurate In iulie anul 
trecut, sint prevăzute 
să fie încheiate cel 
mai tirziu la jumăta
tea anului 1975. La 28 
noiembrie 1973 a în
ceput umplerea mare
lui lac de acumulare.

Faza a doua a ma
relui proiect privind 
Eufratul se va axa 
pe amenajarea te
renurilor din bazinul 
fluviului. Sint prevă
zute largi lucrări de 
irigații în vederea 
cultivării ■ terenurilor 
cu cereale și legume, 
ca și pentru dezvolta
rea zootehniei. Pină în 
prezent am reușit să 
amenajăm 20 000 ha 
teren, care au Intrat 
parțial în exploatare, 
în cadrul unui pro- 
iect-pilot".

„Guvernul sirian — 
a continuat Interlocu
torul — a aprobat un 
program de dezvolta
re. prevăzind amenaja
rea. în fiecare an, a 
minimum 20 000 ha de 
teren. Pentru amena
jarea terenurilor coo
perăm cu mai multi 
parteneri cu care am 
încheiat acorduri și 
contracte. Primul din
tre aceste 
l-am semnat 
treprinderea 
„Romagrimex" 
iembrie 1973".

Ministrul și-a expri
mat satisfacția pentru 
contribuția României, 
în cadrul cooperării 
dintre cele două țâri, 
la realizarea acestui 
important program.

Relevlnd că specialiș
tii români vor elabo
ra, intr-o primă etapă, 
studiile și proiectele 
pentru lucrările hidro- 
ameliorative pe o su
prafață de 27 000 ha și 
că incepînd din această 
toamnă vor trece la 
executarea lucrărilor 
propriu-zise, ministrul 
a spus: „Prima pe
rioadă de activitate În
tărește încrederea am
belor părți că rezul
tatele cooperării noas- 
tte în bazinul Eufratu
lui vor fi rodnice, efi
ciente. De asemenea, 
apreciez că există re
ale posibilități de a 
lărgi această coopera
re nu numai in do
meniul hidroameliora- 
țiilor, dar și in 
niul exploatării 
cole".

în încheierea 
vorbirii, ministrulR.F.G., 

expor-

IA AMPLOARE IN CANADA

Un raport al Comisiei C. E. E. relevă 
accelerarea procesului inflaționist

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Comisia Pieței comune a dat publi
cității, la Eruxelles. un raport pri
vind situația economică din cele 
nouă țări membri Una din conclu
ziile raoortului este că. în prezent, 
se constată o accelerare a Drocesu- 
l'ji inflaționist pe ansamblul comu
nității ca urmare a tendinței. tot 
mai pronunțate, de a se compensa 

rosturilor de producție 
ări importante ele prețu- 
nzare. Creșterile cele mai 

. de preturi s-au inreeis- 
*rat la produsele petroliere, în in-

prin

dustriile textilă și a încălțămintei, 
precum și la articolele de uz casnic 
de folosință Îndelungată. Totodată, 
experții comisiei au constatat o ex
tindere a șomajului parțial. Îndeo
sebi în sectoarele afectate de ac
tuala penurie de energie.

Datele conținute in raport fac cu
noscută. de asemenea, deteriorarea 
balanței de plăți a țărilor membre 
în primele luni ale acestui an. sin
gura excepție constituind-o 
care, datorită intensificării . . _ 
turilor. a înregistrat un excedent al 
balanței comerciale.

MIȘCAREA REVENDICATIVA

OTTAWA

in

21 (Agerpres). — Unul 
nai serioase conflicte de 

.•lansate in ultima perioadă 
Canada — greva piloților de vase 
pp fluviul Saint-Laurent — s-a 

•heiat. duminică, prin reluarea lu- 
ilui de către greviști. Se pune, 
fel. capăt unui conflict de muncă 
•e a dus la întreruperea totală, 
'•o de 10 zile, a navigației pe flu- 
il Saint-Laurent. Reprezentanții 
or 136 de pîloti au acceptat, in 
ncipiu. să se supună unui arbitraj 
conflictul care-i opune Ministe

rului Transporturilor.
în acest timp, continuă greva nr»m- 

pierilor de ne principalele aeropor- 
tiiri ale tării, care a nerturbat serios 
traficul aerian normal.

Tn ce privește greva salariaților 
poștali, se pare că aceasta s-a agra
vat. apreciază agenția France Presse. 
Astfel, ministrul poștelor. Andre 
Ouellet. a anuntat că studiază. în 
prezent, eventualitatea acționării în 
justiție a reprezentanților sindicatu
lui de ramură, dacă aceștia nu 
pune canat acțiunii lor.

La rindul lor. factorii poștali 
hotărît. sîmbă'.ă. să se alăture gre
vei generale declanșate cu o zi îna
inte drt sindicatul salariaților din 
serviciile Dnștalc. în «nriiinul cere
rilor privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Negocierile intre 
reorezr-Jantii grev^iilor si cai ai 
autorităților urmează să fie reluata 
luni. /

Cara velele celei de-a patra ex
pediții a Iui Cristofor Columb s-au 
aoropiat intr-o bună zi. acum 472 
de ani. de un țărm relativ înalt, 
acont-rit cu o bogată vegetație tro
picală. Corăbierii spanioli au in- 
tilait băștinași ce Durtau frumoase 
podoabe de aur. Intr-un raport tri
mis coroanei spaniole. Columb scria 
că De acel țărm avusese. in primele 
două zile. ..mai multe dovezi des- 
nre existenta aurului decit în insula 
Haiti, acum patru ani". Se presu
pune că această convingere, doar 
in oarte fondată, ca si vegetația 
exuberantă, au determinat oe sna- 
r. o’.; să boteze acel pâmint ..Costa 
R ca“. adică ..Țărmul bogat".

tării Dîrță La dobln- 
direa independentei nu se deose- 
b ste orea mult de cea a celorlalte 
tari latino-americane. prezentul 
c -j’-Jcrâ coordonate proprii acestui 
teritoriu situat între Oceanul Pa
cific si Marea Caraibilor, acolo 
urde munții Cordîlieri formează un 
conglomerat de Discuri vulcanice 
intercalate de văi fertile.

în economia țării. agricultura 
are ponderea DrinciDaiă si se ba
zează c*e trei oroduse : cafeaua — 
care deține crimul loc la export 
— bananele și cacaua. Există, de a- 
semenea. plantații de trestie de za
hăr, orez tutun. Relieful mun- 

cu de-'.ule podișuri. favori
zează creșterea animalelor, pășu
nile ocupind cam o cincime din 
b-ritoriu! țării. Dacă mai adău
gam 7.j??nvr’eie de fier, sulf, aur, 
argint, bauxită, cupru. plumb, zinc, 
nichel, magneziu, resursele mariti
me ?: lemnul de esență prețioasă 
al pădurilor costaricane avem ta
bloul unui variat potențial econo
mic.

Preocupările actuale în vederea 
depășirii stadiului de monoculturâ. 
pentru industrializarea țării au a- 
sigurat dublarea ritmului de dez
voltare a sectorului industrial față 
de cel agrar. Există de pe acum 
o serie de importante obiective — 
unele terminate, altele aflate în 
faza de construcție sau proiectare 
— menite să permită valorificarea 
Ia nivel superior a resurselor 
naturale și umane. între ele se nu-

REDACȚIA

dome-
agri-

, -

acorduri 
cu in- 

română 
'. în no-

con-
, ______ 1 a

reliefat contribuția de 
seamă adusă de vizita 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Siria la 
dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări 
ale noastre. „Consi
der — a spus dom
nia sa — că acțiunea 
de dezvoltare a 
Eufratului 
un obiectiv de 
importanță în 
cooperării 
dintre 
avînd 
ve de

văii 
constituie 

mare 
cadrul 

economice 
cele două țări, 
mari perspecti- 
viitor".

Crăclun 
IONESCU 

Damasc

R. F. Germonia. Aproximativ 3 000 de muncitori ai uzinelor siderurgice 
„Heinnchshutte" din iocalitatea Hattingen au participat recent la o grevă 
de protest împotriva concedierilor efectuate de patronii întreprinderii. 
Fotogro.io înfățișează un aspect din timpul manifestației organizate de 

greviști in incinta întreprinderii

MARGINALII
Candidaturi

deținea asupra căilor ferate. Efor
turile in direcția accelerării dez- 
vo’tării economice sint conjugate cu 
măsuri de extindere a construcții
lor de locuințe, de îmbunătățire a 
asistenței sociale.

Succese deosebite au fost obți
nute de Costa Rica in domeniul 
învățâmîntului și educației. Numă
rul școlilor a cunoscut o creștere 
considerabilă, iar plaga analfabe
tismului, care in 195U atingea ju-

Orizonturi costaricane
mâră un important sistem hidro
energetic, termocentralele de la 
San Jose și Garintia, o topitorie 
de oțel, o fabrică de asfalt, șan
tierele noului oort din Puntarenas. 
fabrica de mătase din Atenas și 
altele.

Hotărirea conducătorilor costari- 
cani de a-șl întări suveranitatea a- 
supra resurselor naționale și de a 
dezvolta o industrie proprie reie
se pregnant și din măsurile de con
trol asupra activității monopoluri
lor străine. între altele, guvernul 
3 constrîns faimosul trust „United 
Fruit** să majoreze substanțial re- 
devențeie către stat ș: chiar să re
nunțe la importante suprafețe de 
teren, iar societatea anglo-america- 
nă ..Northern Railways Companv" 
eâ abandoneze monoDolul pe care 11

mătate din populație, a ajuns să 
fie aproape in întregime lichidată. 
Invățămintului și culturii li se con
sacră jumătate din bugetul națio
nal. Acest faDt a devenit posibil, 
între altele, in urma desființării ar
matei. in 1948. act unic pe meri
dianele latino-americane. Pentru 
asigurarea ordinii interne a fost 
creată o „gardă națională". Repu
blica Costa Rica beneficiază de 
o stabilitate politică cu totul apar
te pe meridianele latino-americane. 
Numeroase măsuri in vederea 
progresului economic și social al 
țării sint legate de numele actua
lului președinte Josă Figueres Fer
rer. personalitate politică de mare 
prestigiu in istoria țârii.

Pa plan extern. Costa Rica pro
movează o politică de pace și co

laborare cu toate țările lumii, in
diferent de sistemul lor social- 
politic. In 1970 intre România și 
Costa Rica s-au stabilit relații di
plomatice la nivel de ambasadă și 
de atunci au început să se facă 
pași pe linia cooperării in diverse 
domenii.

Un moment de cea mai mare în
semnătate pentru dezvoltarea legă
turilor reciproce l-a constituit vi
zita efectuată anul trecut în Costa 
Rica de către președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. In opinia 
publică din țara noastră este vie 
amintirea primirii pline de cordia
litate și stimă rezervată președinte
lui României, atmosfera de înțele
gere și respect reciproc in care 
s-au purtat convorbirile cu pre
ședintele Josâ Figueres Ferrer, cu 
alte personalități ale vieții politice 
și culturale costaricane. Semnarea, 
cu acest prilej, a Tratatului de prie
tenie și cooperare intre România și 
Costa Rica — document de amplă 
semnificație politică nu numai pe 
plan bilateral, ci și pe plan inter
național — ca și încheierea unei 
serii de acorduri și înțelegeri bila
terale constituie temelii trainice 
pentru extinderea și diversificarea 
raporturilor romăno-co6taricane.

Vizita pe care președintele Josâ 
Figueres o face in țara noastră se 
Înscrie in contextul dorinței reci
proce de aprofundare și diversifi
care. in spiritul Tratatului de prie
tenie, a colaborării româno-costari- 
cane, în concordanță cu interesele 
de progres și prosperitate ale celor 
două țâri, ale cauzei păcii. înțele
gerii și conlucrării rodnice între 
națiunile lumii.

Vaslle OROS

Campania electorală 
pentru alegerile prezi
dențiale concentrează 
atenția opiniei publice 
asupra citorva candi
dați care reprezintă 
principalele partide și 
concepții politice din 
Franța. După cum s-a 
comunicat, după ve
rificarea valabilității 
constituționale a can
didaturilor depusa 
pină la 16 aprilie. 
Consiliul constituțio
nal a reținut numele 
a 12 candidați pentru 
a participa la primul 
tur de scrutin, ce va 
avea loc la 5 mai. Dar 
in afara acestor can
didați adevârați s-au 
prezentat $i o serie 
de așo-numițl falși 
candidați, care, con
form procedurii in vi
goare, s-au putut în
scrie pe listă doar 
prlntr-o simplă de
clarație adresată pre
sei.

Astfel, lista inițială 
a candidaților a cu
prins 33 de nume, 
reprezentînd catego
rii sociale sau con
cepții din cele mal 
diverse. Unul dintre 
aceștia a „candidat" de 
30 de ani încoace, pro- 
punind eventualilor a- 
Icgătorl ideea pre
lungirii bulevardului 
Saint Michel din Pa
ris pină la mare 1 Al
tul. mai pragmatic, 
șl-a propus să utili
zeze campania electo
rală pentru a face re

clamă unor produse 
electronice. SI, in sfir- 
șit, ultimul candidat, 
cel de-al 33-lea, în
scris cu numai cîteva 
ore înainte de închi
derea listei, este di
rectorul Scolii națio
nale de ceramică in
dustrială și s-a prezen
tat drept adept al 
„teoriilor fizlco-chimi-. 
ce pentru reconcilierea 
popoarelor"...

Dacă aceștia consti
tuie doar niște curio
zități pentru rubricile 
umoristice, in schimb 
ziarele franceze au a- 
cordat un anume in
teres unor candidați 
„marginali", care au 
încercat să aducă in a- 
tenția publicului cite- 
va probleme economi
ce și sociale impor
tante. Printre aceștia, 
un muncitor tunisian 
și-a propus în mod 
simbolic candidatura 
pentru a sensibiliza 
opinia publică asupra 
situației în care tră
iesc și muncesc peste 
3 milioane de imi
granți. Pe de altă 
parte, trei femei 
$i-au anunțat candida
tura in intenția de a 
aduce fn dezbatere 
problema egalității in 
drepturi cu bărbații, 
condițiile dificile in 
care trăiesc femeile 
muncitoare etc. (din
tre cele trei candida
turi feminine a fost 
reținută una singură).

lă sfirșit, printre

candidați! marginali se 
detașează figura pro
fesorului Renâ Du
mont, cunoscut agro
nom, sociolog și eco
log, autorul unor cărți 
despre țările in curs 
de dezvoltare, caie 
s-au bucurat de mult 
succes. Sprijinit de 18 
asociații de apărare a 
naturii și a mediului 
înconjurător, profeso
rul Dumont a propus o 
„candidatură de idei". 
Campania sa se va 
axa, intre altele, pe 
tema riscurilor unei 
foamete generalizate 
în țările în curs de 
dezvoltare, precum și a 
răspunderilor țărilor 
industrializate fn acest 
sens. El combate civi
lizația întemeiată pe 
un supraconsum care 
provoacă epuizarea re
surselor naturale.

După cum remarcă 
un ziarist parizian, a- 
ceste candidaturi — 
fie că au fost reținu
te, fie că nu — și deși 
au un caracter pe
riferic. abordează ti
nete preocupări ac
tuale ale viefii fran
ceze, vehlculind idei 
care nu-și pot găsi 
întotdeauna mijloace 
adecvate de ex
primare. Prin Inter
mediul campaniei c- 
lectorale ele reușesc 
sâ se impună atenției, 
invitind publicul la 
reflecție și acțiune.

P. DIACONESCU
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• CERBI ALBI,
din vechile păduri ale Boemiei. 
la Zehusice, a fost creat, încă 
din prima jumătate a secolului 
al XVII-lea, un parc in stil en
glezesc, pe aleile căruia pot fi 
întâlniți cerbi... albi. Din 1830 a 
început aici creșterea cerbilor 
albi, iar astăzi parcul dispune 
de o turmă, unică in genul său. 
Conservarea și înmulțirea exem
plarelor din această rară spe
cie si-a asumat-o Institutul a-

pelor și pădurilor din Zbrasjav, 
care a creat in acest scoo un 
nou parc-rezervație la Zleby, 
localitate situată la numai io 
kilometri distanță de 2ehu§ice. 
De aici cerbii albi vor fi tri
miși să populeze pădurile Ceho
slovaciei.

• NAVA AUTOMATI
ZATĂ. La șantierul naval din 
orașul suedez Malmd a fost 
construită nava „Syswift", au
tomatizată aproape in întregime 
ș: avlnd un tonaj de 256 000 de 
tone. Dirijarea motoarelor se 
realizează de pe puntea căpitanu
lui, fără a fi necesară prezența 
omului in secția de mașini. 
Nava este dotată, de asemenea, 
cu un sistem electronic de 
calcul care oferă in permanen
tă date despre viteză, distanța 
față de alte nave și indică ma
nevrele necesare evitării ciocni
rilor. Nava, cu o putere de 32 000 
CP. desfășoară o viteză pină la 
16 noduri.

• DIN EPOCA DE 
PIATRA. O interesantă desco
perire arheologică a fost făcută 
zilele trecute în Slovacia răsă
riteană, cu prilejul unor lucrări 
pentru instalarea unei conduc
te de gaz. Printre obiectele des
coperite in zona respectivă șl 
care datează, aproape toate, din 
epoca de piatră, figurează un 
altar de sacrificiu ornamentat
— unicul de acest gen descope
rit pină azi în Europa. Arheo
logii cehoslovaci au găsit, de 
asemenea, un urcior de piatră 
ornat cu un desen simbolic, in- 
fățișind o cariotă trasă de cal
— descoperire deosebit de In
teresantă, tntrucit dovedește că 
folosirea roții era cunoscută cu 
mal multe milenii în urmă.
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