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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE REPUBLICII, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Politic Radical din Olanda

HICOlflE CEHISESCft 
PBESEOIWTELE JOSE EI6UERES LERRER
in miiM unor colective k meni ai muncii din București

Marți dimineața, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
președintele Republicii Costa Rica, 
Jose Figueres Ferrer, au făcut o vi
zită prin Capitală — in noul car
tier Titan și la întreprinderea „23 
August*4 — care s-a desfășurat sub 
semnul bunelor relații de priete
nie și colaborare statornicite în
tre cele două țări, dorinței comune 
de a dezvolta pe multiple planuri 
aceste relații în beneficiul ambe
lor popoare.

Cel doi șefi de stat sînt însoțiți 
do tovarășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei, Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
republicii. Constantin Stănescu, 
ambasadorul României la San 
Josâ.

împreună eu ei se află, de ase
menea, dr. Manuel Aguilar Bonil
la, prim-vicepreședinte al Repu
blicii Costa Rica, dr. Josd Luis 
Orlich Bolmarcich, ministrul sănă
tății publice, Oscar Arias Sanchez, 
ministrul planificării, Franklin A- 
guilar, ambasador.

Vizita a permis distinșilor oas
peți contactul nemijlocit cu reali
tățile României contemporane, cu 
unele realizări ale poporului ro
mân pe calea făuririi societății so
cialiste mui'ilateral dezvoltate, 
răspunz’nd, totodată, în chip fericit 
șl dorinței manifestate de pre
ședintele Figueres în toastul rostit 
la dineul oferit în cinstea sa luni 
seara de a cunoaște experiența 
țării noastre, „care a inițiat o nouă 
societate și care a cunoscut o mare 
renaștere*4.

în cartierul. 
Titan

Primul obiectiv II constituie car
tierul Titan, ale cărui dimensiuni 
arhitectonice reflectă rezultatele 
concrete ale amplului efort con
structiv, al politicii constante a 
partidului și guvernului îndreptate 
spre ridicarea continuă a nivelului 
de trai, material și cultural, al în
tregului nostru popor.

Coloana de mașini străbate prin
cipalele artere ale Capitalei, îm
podobite cu drapelele de stat ale 
României și Republicii Costa Rica. 
Mii de cetățeni aflați de-a lungul 
traseului au ținut să întîmpine cu 
multă dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să-i salute
(Continuare în pag. a UI-a)

Convorbiri oficiale
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres Ferrer

La Palatul Republicii au început 
marți dimineața convorbirile ofi
ciale între președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Costa Rica, Josâ Figueres 
Ferrer.

Din partea română participă : 
Emil Bodnaraș și Ștefan Voitec, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, prim-minis
tru al guvernului, Emil Drăgănes- 
cu, viceprim-ministru, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui republi

In ta [a machetei este prezentata dezvoltarea urbanistica a unuia din marile cartiere ale Capitalei — Titan

cii, și Constantin Stănescu, amba
sadorul României în Costa Rica.

Din partea costaricană iau par
te : dr. Manuel Aguilar Bonilla, 
prim-vicepreședinte al republicii, 
dr. Jose Luis Orlich Bolmarcich, 
ministrul sănătății publice, Oscar 
Arias Sanchez, ministrul planifi
cării, și Franklin Aguilar, amba
sador.

în cadrul convorbirii, cei doi 
președinți au analizat stadiul ac
tual și perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor bilaterale în lumina 
Tratatului de prietenie și coope
rare și acordurilor încheiate intre 
cele două țări, în septembrie anul 

trecut, la San Josâ. De ambele 
părți a fost exprimată dorința de 
a se identifica noi posibilități de 
promovare, pe multiple planuri, a 
colaborării româno-costaricane, în 
folosul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii între 
națiuni.

între cel doi șefi de stat a avut 
loc, de asemenea, un schimb de 
vederi asupra unor probleme ale 
vieții politice internaționale ac
tuale.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sinceră priete
nie șl deplină înțelegere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți după-amiază, delegația Par
tidului Politic Radical din Olanda, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte 
S. de Gaay Fortman, șeful fracțiu
nii parlamentare a partidului, și 
H. J. Waltmans, membru al con
ducerii partidului, deputat în par
lamentul olandez.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, pe membrii delegației par
lamentare siriene, condusă de 
Ghassan Chalhoub, vicepreședinte 
al Grupului parlamentar sirian 
din Uniunea Interparlamentară, 
care au participat la lucrările se
siunii de Ia București a Uniunii 
Interparlamentare. Din delegație 
fac parte deputății Najib Salma, 
membru al Consiliului Interparla
mentar, Moharram Tayara, Al- 
Tujjar Abdul Magid, Bader El 
Din Koja.

Oaspeții au fost însoțiți de Muh- 
sen Sayadi, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Ara
be Siriene la București.

La primire au participat tovară
șii Miron Constantinescu, pre
ședintele Marii Adunări Naționa-

Președintele Comisiei de politică externă 
a Parlamentului din Kuweit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, marți după- 
amiază, pe Abdul Latif Al Kaze
mi, președintele Comisiei de poli
tica externă a Parlamentului din 
Kuweit, membru al Consiliului In
terparlamentar.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a luat parte tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, Abdul Latif Al 
Kazemi a transmis, din partea 
emirului statului Kuweit, șeicul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah, și a 
șeicului Jober Al-Ahmed Al-Sa
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Pentru accelerarea 
procesului de edificare 
a securității europene

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu satisfacție de oon- 
ținutul Comunicatului adoptat cu 
prilejul Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, care 
s-a ținut in zilele de 17—18 aprilie 
in capitala Poloniei.

La consfătuire au fost dezbătute 
probleme actuale ale întăririi secu
rității europene, ale destinderii in 
continuare a incordării pe plan inter
național. în cadrul consfătuirii, dele
gația de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a desfășurat o activitate 
rodnică și profund constructivă. 
Prin glasul secretarului general al 
P.C.R., președintele României socia
liste, au fost din nou afirmate cu 
claritate pozițiile de principiu ale 
partidului și statului nostru, cores
punzător liniilor directoare stabilite 
de Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale P.C.R., poziții a că
ror profundă justețe și viabilitate 
au fost puse in evidență de desfă
șurarea evenimentelor șl au apărut 
și mai pregnant in lumina dezbate
rilor și concluziilor consfătuirii.

Situația actuală din Europa șl din 
lume — așa cum a reieșit și In ca
drul schimbului de păreri dintre 
conducătorii statelor socialiste — se 
caracterizează prin adinei transfor
mări revoluționare, prin mutații a 
căror esență constă In manifestarea 
fermă a voinței tot mai multor state 
si popoare de a fi stăpine pe pro
priile destine si a-și organiza viața 
potrivit propriilor aspirații, de a in
staura relații noi în viața interna
țională. bazate pe respectarea inde- 
bendentei și suveranității naționale, 
deplina egalitate in drepturi, nea
mestecul in treburile interne, avan- 
taiul reciproc. renunțarea la forță 
sau la amenințarea cu forța, de a de
termina abolirea vechil politici im
perialiste și a asigura promovarea 
unei politici noi, de înțelegere fi co

în timpul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, prie
tenească, membrii delegației Par
tidului Politic Radical din Olanda 
au transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde felicitări cu oca
zia alegerii sale în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, precum și urări de pros
peritate poporului român.

în cadrul Întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri și informații 
cu privire la activitatea și preocu
pările celor două partide, precum 
și cu privire la unele probleme ale 
păcii și securității în Europa șl în 
întreaga lume.

Delegația parlamentară
le, și Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Exprimîndu-șl deosebita satis
facție de a fi primiți de președin
tele Nicolae Ceaușescu, conducă
torul delegației parlamentare sirie
ne a arătat că are plăcuta misiune 
de a-i transmite un călduros me
saj de salut din partea președin
telui Republicii Arabe Siriene, Ha
fez Al Assad, împreună cu urări 
de noi și însemnate succese po
porului român. Oaspetele a subli
niat înalta prețuire de care se 
bucură în Siria eforturile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru adincirea prieteniei dintre po
poarele român și sirian, pentru 
intensificarea colaborării multila
terale dintre cele două țări, pentru 
obținerea unei păci drepte și trai
nice în Orientul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat 

bah, prinț moștenitor și prim-mi
nistru, un mesaj cordial de salut, 
precum și urări de prosperitate și 
noi succese pentru poporul român.

Mulțumind, președintele Repu
blicii Socialiste România a rugat 
pe oaspete să transmită șefului 
statului Kuweit șl primului mi
nistru cele mai bune urări de să
nătate și prietenie, de progres și 
bunăstare poporului kuweitian.

în timpul convorbirii s-a subli
niat satisfacția pentru bunele rela
ții prietenești statornicite • între 
România și Kuweit, exprimîndu-se 
dorința comună de a extinde pe 
multiple planuri cooperarea româ- 
no-kuweitiană, în folosul ambelor 

laborare. Firește, nu s-ar putea Încă 
spune că acest curs a biruit definitiv 
și irevocabil; viata arată că forțe 
reacționare puternice continuă să se 
opună accentuării șl consolidării lui, 
înfăptuirii politicii noi de destinde
re și colaborare. în aceste condiții, 
partidul nostru consideră că sint ne
cesare întărirea continuă a vigilen
ței țărilor socialiste, întărirea coeziu
nii și unității lor, intensificarea 
luptei maselor largi populare, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, de
mocratice și progresiste in vederea 
deiucării oricăror încercări de per
petuare a politicii imperialiste de 
forță și imixtiuni in treburile interne 
ale altor state, de menținere a sur
selor de încordare.

Pe continentul Europei — aria cu
prinsă in sfera de acțiune și preo
cupări a Tratatului de la Varșovia 
— evoluția generală a destinderii și-a 
găsit exptesia cea mai concludentă 
în convocarea Conferinței general- 
curopene pentru securitate si coope
rare. întregul mers al evenimentelor 
confirmă astfel, pe deplin, justețea 
și valabilitatea Declarației de la 
București din 1966, ca document al ță
rilor socialiste europene care evi
denția necesitatea si posibilitatea În
făptuirii securității europene, preco- 
nizînd, totodată, căile de realizare 
a acestui deziderat și chemind, pen
tru prima oară, la organizarea unei 
reuniuni a tuturor statelor continen
tului. A fost o chemare pe care nu 
puțini oameni politici din Occident 
au considerat-o ca utopică sau ..pur 
propagandistică", apreciind că ar fi 
irealizabil ca state atit de diferite ca 
orinduirl sociale, legate de sisteme de 
alianțe opuse, să ia loc în jurul ace
leiași mese da tratative in numele u- 
nei idei comune. Dar forța de analiză 
si previziune materialist-dialectică a 
evenimentelor și-a găsit o strălucită 
confirmare : drumul parcurs in acești 
8 ani. de.atunci și pină in zilele 
noastre, clnd lucrările conferinței sa

A fost subliniată dorința reci
procă de a contribui la extinderea 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Politic Radical 
din Olanda, spre binele celor două 
țări șl popoare, al luptei pentru 
pace șl colaborare In întreaga 
lume.

Cu acest prilej «-a evidențiat 
dezvoltarea relațiilor româno-olan- 
deze, îndeosebi în urma vizitei 
efectuate anul trecut în Olanda de 
președintele României, șl s-a ex
primat hotărîrea celor două parti
de de a acționa pentru extinderea 
în continuare a raporturilor dintre 
România șl Olanda.

siriană
pe oaspeți ca la înapoierea în pa
trie să transmită președintelui Ha
fez Al Assad salutări călduroase, 
precum și cele mai bune urări de 
pace și prosperitate poporului si
rian prieten. Evoclnd vizita făcută 
recent în Republica Arabă Siriană, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat rezultatele ei fructuoase, 
apreciind că dialogul avut la Da
masc, documentele semnate des
chid largi perspective de dezvol
tare prieteniei tradiționale și cola
borării rodnice dintre cele două 
țări și popoare.

întrevederea, desfășurată într-o 
ambianță cordială, prietenească, a 
evidențiat dorința comună de a se 
acționa pentru înfăptuirea acor
durilor și înțelegerilor convenite 
recent, subliniindu-se că ele cores
pund pe deplin intereselor popoa
relor român și sirian, cauzei no
bile a păcii în lume.

popoare, al cauzei destinderii fî 
păcii.

A avut loc, totodată, un schimb 
de păreri asupra evoluției vieții 
politice internaționale. Oaspetele 
a dat o înaltă apreciere poziției 
de principiu a României privind 
realizarea unei păci drepte în 
Orientul Mijlociu, aportului pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
întărirea legăturilor de prietenie 
dintre poporul român și popoare
le arabe.

S-a subliniat, de asemenea, ro
lul important care revine parla
mentelor și parlamentarilor în 
promovarea cooperării și colaboră
rii internaționale, în consolidarea 
păcii și securității în lume.

desfășoară efectiv și se apropie de 
fazele finale, demonstrează că secu- 
ritatea europeană constituie o necesi
tate pentru toate statele continentu
lui, ilustrează eficiența acțiunii opi
niei publice, a popoarelor, contribu
ția constructivă a țărilor socialiste la 
realizarea acestui țeL

In spiritul Declarației din 1966, 
România a desfășurat, după cum se 
știe, o vastă activitate internaționa
lă. pe multiple planuri. In acest con
text se înscriu numeroase inițiative 
și propuneri, demersuri politico
diplomatice pe lingă guvernele eu
ropene. Ca un moment de seamă se 
constituie normalizarea încă in 1967 
a relațiilor României cu R.F.G. După 
cum este cunoscut, in acești ani a 
fost încheiat un șir de acorduri și 
tratate de către U.R.S.S.. Polonia, 
Cehoslovacia. Ungaria, Bulgaria și 
R.D. Germană cu R.F. a Germaniei ; 
la destinderea in Europa au contri
buit, de asemenea, numeroasele acor
duri încheiate de România cu R.F.G. 
și cu alte state ale continentului în 
vederea dezvoltării relațiilor de co
laborare pe multiple planuri.

Contribuții de deosebită însemnă
tate la destinderea pe continent au 
adus activitatea amplă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
purtate cu șefii de state, documen
tele semnate cu aceste prilejuri — 
declarații solemne, comunicate co
mune — care au pus In evidență 
principiile menite să guverneze re
lațiile noi dintre țările continentului. 
De la inceputul conferinței euro
pene și pină in prezent, țara noastră 
a luat parte activă, marcată printr-un 
substanțial aport constructiv, larg 
recunoscut, la desfășurarea lucrări
lor acesteia intr-un spirit de egali-

(Conllnuaro In pag, a Vn-a)
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Omul 
de la gară

nirui

a trecut c

d din spital
gară în gară, mulțumind 
onal fiecăruia in parte.

Cei 3 + 3 + 3
Am mai scris In rubrica 

noastră despre necazurile unor 
călători suiți in tren cu tichete 
d-> locuri rezervate, dar... ocupate. 
Asta, firește, pe rute interioare. 
Iată însă că ni se semnalează 
un caz mai puțin obișnuit In 
vagonul 21 21 d:n trenul cu ple
care din București spre Sofia la 

trei călători se indreap- 
a-și ocupa locurile 

. cu tichete eliberate de 
s voiaj București, dar 
i rezervate erau — ați 
ocupate. îndată după 

trei călători urcă in ace- 
21/21, pentru aceleași 

76. 77, tot cu tichete 
dar cumpărate din 

stfel. celor 3-t-3 H s-a 
Dlăcerea" de a călători 

e. Au reclamat cazul 
s fului gării si imniegatului de 
mișcare. S-au ales dn?r cu ..con
solarea" conductorului : „Nti-i 

intlmplă". 
fie si

prima dată cind
O fi. Dar n-ar putea să 
ultima ?

SEMĂNATUL PORUMBULUI
Intensificarea ritmului este necesară și posibilă

BACĂU '

MECANIZATORII 
NU CUNOSC ODIHNA

Prin părțile Bacăului, duminică 
a fost ultima zi cu ploaie, iar de 
luni, pc terenurile in pantă, mai 
zvlntate, puteau fi văzute la lucru 
zeci și sute de tractoare la pregă
tirea terenului și semănat. La coo
perativa agricolă din Ițești, bună
oară, Încă din primele ore alo 
dimineții au fost depistate tarlalele 
zvlntate, pe cate mecanizatorii au 
reluat insămințările. Cinci meca
nizatori lucrau cu discurile la pre
gătirea terenului, iar spre ora 
priorului au intrat in brazdă șt se- 
mănătorile. Plnă scara au fost in
sămințate mai mult do -30 de ha 
cu porumb. Aflată pe cimp, in mij
locul oamenilor, pentru a veghea 
la calitatea lucrărilor, iov. Maria 
Amarghioalei, președinta coopera
tivei. ne spunea că. datorită mă- 
SUrtlor luve. ins'irr.ințarea porum
bului se va încheia în această săp- 
tămină. în ritm intens se lUcreâzS 
și la cooperativele agricole din 
Măgura. Sâuceștl, Lipova și in 
multe altele. La cooperativa agri
colă din comuna Luizi-Câlugăra 
erau pe cimp toate tractoarele și 
mașinile din secția de mecanizare.

Pentru urgentarea Insămintării 
porumbului, după cum ne relata 
inc. Dumitru Găină, directorul di
recției agricole, organele județene 
au Întreprins o seamă de măsuri 
privind folosirea intensivă a mij
loacelor mecanice la pregătirea te
renului. întrajutorarea cu utilaje 
etc. In multe unităti. măsurile sta
bilite se aplică cu rigurozitate. Ca 
urmare, cooperativele agricole din 
Snscut. Tătărâs'.i. Uruiești. Nicolae 
Bălcescu și altele au insămint-af 
intre 300—360 ha cu porumb.

Gheorqhe BALTA

TULCEA

DE LA 0 ZI LA ALTA - 
PE SUPRAFEȚE CÎT MAI 

MARI
Tn întreg județul Tulcoa, Incc- 

pind de duminică, pe măsură ce 
starea solului a permis, s-a'trecut 
cu toate forțele la insămlnțarea 
porumbului, realizîndu-se pină în 
seara zilei dc 23 aprilie o supra
față de peste 23 700 ha. adică 51 la 
sută din plan in cooperativele 
agricole. Multe cooperative agri
cole. cum sint cele din Dorobanții, 
Cerna, Măcln. au terminat semă
natul porumbului pe întreaga su
prafață planificată, iar altele — 
Nufărul, Murighiol, Cataloi, Nicu- 
lițel, Garvăn — sint pe terminate 
cu această lucrare. Atenția orga
nelor județene de partid și de stat 
este îndreptată spre sprijinirea 
cooperativelor agricole Corugea, 
Dealu, Slava Cercheză. Valea Nu- 
carilor, Iazurile, in care insămîn- 
țarea porumbului este rămasă in 
urmă.

Dat fiind faptul că griul are în 
această primăvară o densitate mai 
mică și că, după ploile căzute in 
lanuri, au început să apară buru
ieni. organele de specialitate au 
indicat să se urmărească perma
nent temperatura solului și atunci 
cind ajunge la 15 grade Celsius — 
așa cum prevăd indicațiile tehni
ce — să înceapă erbici darea. In- 
trucit pentru nordul Dobrogoi me
teorologii anunță, în continuare, 
nopți cu brumă, se desfășoară ac
țiuni de protecție a pomilor fructi
feri împotriva brumei. îndeosebi a 
livezilor de caiși, peri, piersici și 
cireși care au înflorit.

Savin STELIAN

BRĂILA
UTILAJELE 

SÎNT REPARTIZATE 
ACOLO UNDE ESTE NEVOIE

După ploile din săptămina tre
cută, in.ee pind de luni, oamenii 
muncii de pe ogoarele brăilene «au 
reluat lucrările agricole in cimp. 
Principalele forțe sint concentrate 
la insnmințarea porumbului. După, 
cum ne spunea ing. Emil llălăuțâ, 
directorul direcției agricole jude
țene, mai sint de semănat circa 
10 000 hectare in cooperativele 
agricole și 20 000 hectare în I.A.S. 
De asemenea, s-a declanșat însă- 
mînțarea celor 27 000 hectare cu 
soia. In vederea grăbirii lucrărilor, 
la indicația biroului comitetului 
județean de partid, in unitățile 
agricole situate in zonele Măxineni, 
Făurei-Jivlău, in care se află cele 
mai mari suprafețe râmase de în- 
săinințat, au fost trimise 140 trac
toare cu agregatele respective. In 
cursul zilei dc ieri s-a lucrat in
tens la semănatul porumbului, in 
majoritatea unităților agricole din 
județ. La I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei, in toate cele 41 ferme se 
însămința porumbul. Numai ieri 
au fost realizate 2 200 hectare, su
prafața totală însămințată alun
gind la 19 200 ha. față de 33 200 ha 
prevăzute in plan. Lucrările sint 
mai avansate in fermele Săcău, 
Vulpașu, Pescăruș. Agaua, Plopu. 
în cursul zilei de marți au termi
nat insămințatul porumbului alte 
numeroase cooperative agricole, 
intre care cele din Cazasu, Gro- 
peni, Ianca, Perișoru, Gemenele și 
altele. lntrucit s-a făcut simțită 
apariția dăunătorilor în culturile 
de sfeclă de zahăr și floarea-soa- 
relui, au fost întreprinse acțiuni 
de combatere.

Valerlu STOIU

MUREȘ

DIFERENȚIAT,
DUPĂ STAREA SOLULUI

Pină in prezent. In iudetul Mu
reș au fost Insămințate cu porumb 
aproape 8 000 ha. In vederea recu
perării întîrzierilor la această lu
crare. cauzate de ploi, direcția a- 
gricolâ a luat măsuri ca toate sta
țiunile pentru mecanizarea agri
culturii să organizeze munca in 
schimburi prelungite, iar «acolo 
unde solul permite? — și in două 
schimburi* noaptea la pregătirea 
terenului $i ziua la semănat. De 
asemenea, avind in vedere că tem
peratura este mai scăzută, s-a re
comandat ca. in aceste zile, incor
porarea semințelor să se facă la 
5—6 cm. urmind ca. pe măsură ce 
pămlntul se încălzește, să aiunză 
la adîncimea normală. Aceste re
comandări sini respectate întocmai, 
lucrările fiind îndrumate și con
trolate ne teren de către specia
liștii din unităti și de la direcția 
agricolă. Ir.cepir.d de luni. 22 apri
lie. insâmintarea porumbului a 
fost reluată cu toate foitele in coo
perativele agricole din zona de 
cimpie : Riciu. Săbed. Sincrai. Sin- 
petru. Mihcș ș.a. Se apreciază că in 
unitățile agricole din raza S.M.A. 
Sărmașu, Zau de Cimpie și nițele 
există posibilități ca in 5 zile să 
se încheie această lucrare. în coo
perativa agricolă Săulia de Cimpie. 
de exemplu, care s-a angajat să 
obțină pe o suprafață de 454 ha o 
recoltă medie de 6 300 kg la ha, 
s-a reușit ca. pină la venirea ploi
lor. să se insămințeze 350 ha cu 
porumb. Cu realizările de luni și 
marți, semănatul a fost practic în
cheiat. La această oră. ne ogoarele 
insămintate cu sfeclă de zahăr se 
desfășoară din plin lucrările de în
treținere.

LORAND Deakl

Stadiul insămintării 
porumbului

pe ogoarele cooperativelor agricole la 23 aprilie
Ieri, la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor au 

fost centralizate dalele „la zi" privind desfășurarea Insămințărilor șl a 
celorlalte lucrări agricole de primăvară. Din aceste date se desprinde 
că, pină la 23 aprilie, a fost însămințată o suprafață totală de 
1 216 000 ha cu porumb, ceea ce reprezintă 53 la sută din prevederi 
in întreprinderile agricole de stat și 50 la sută in cooperativele agri
cole. Deși tir pul a fost, in general, instabil in cea mai mare parte a 
țării, in ultimele trei zile suprafețele insămințate cu porumb au 
crescut cu aproape 200 000 hectare. După cum s-a mai anunțat, semă
natul porumbului a fost încheiat in unitățile agricole din județul 
Mehedinți. Lucrările sint pe terminate și In cooperativele agricole din 
județele Brăila și Dolj. In cooperativele agricole din județul Brăila, de 
exemplu, se insămințaseră pină Ieri 87 la sută din suprafețele prevă
zute. Intrucît vremea s-a încălzit, Iar ploile continuă să cadă mai 
ales sub formă de averse locale, este necesar ca pretutindeni, In toate 
unitățile agricole, să se folosească din plin fiecare oră bună de lucru 
In cimp, pentru ca semănatul porumbului să se Încheie intr-un timp 
cit mai scurt.

J

Peștele
„pasager**

După cum o arată $i numele, 
nava de pasageri „Buziaș" 
e destinată transportului de că
lători. Iată insă că Matei Gheor- 
phe, conducătorul navei, îm
preună cu Constantin Cerna mo
nt, șef mecanic, și cu Vasile 
Banu s-au gindit să „profileze’* 
nava și pentru pește. In urma 
unui control efectuat de orga
nele de miliție din TuLea. celor 
trei li s-a confiscat o mare can
titate de pește ajunsă la bordul 
navei prin metode numai de ei 
știute. Acum. le știe toată Tul- 
cea. Cit despre profilul navei și 
îndeletnicirile echipajului, n-are 
cine să se pronunțe, decit co
mandamentul flotei fluviale 
„N AV ROM"-Galați. Cind ?

Pagubă pe... 
pielea cui ?

Mihăilă Trif, șofer la sucursa
la județeană Alba a Băncii agri
cole, circula cu mașina pe șo
seaua Sebeș — Sibiu. In dreptul 
campingului Cilnic. un mare 
balot de piele artificială lipită 
pe burei ii bara drumul. A 
coborit. s-a uitat în dreapta, s-a 
uitat in stingă, dar... nici țipenie 
de om. A luat balotul cu piele, 
in lungime de... 30 de metri, l-a 
urcat in mașină și, cum o ajuns 
la Alba Iulia, l-a predat la mi
liție. De atunci au trecut două 
luni. Dar păgubașul încă nu și-a 
arătat obrazul. Un balot cu a.ita 
piele e o pagubă, nu glumă. E 1 
Dar pe... pielea cui ?

De la 
o lampă...

Niță Braga din Brăila a aprins 
lampa de gătit, a pus mincarea 
la încălzit și a ieșit prin ogradă, 
unde s-a luat cu alte treburi. 
La scurt timp, casa a fost cu
prinsă de flăcări. Niță a început 
să strige după ajutor. Au sărit 
vecinii, au venit pompierii, dar, 
între timp, nu ardea numai casa 
lui. Ardeau și cele din jur. Abia 
cind s-a 'tins focul s-a văzut 
întregul dezastru : 9 case arse, 
9 familii, compuse din 22 per
soane. rămase fără adăpost. Si 
totul, de la o lampă nesuprave
gheată.

între două
basculante

— Stop ' Puțin mai înainte, 
încă puțin... Stop. Acum la 
dreapta. Așa. Bun. Stop. Acum...

In clipa aceea. muncitorul 
lncărcător-descărcător Nicolae 
Cir*.ea. de la întreprinderea 
„Valea Tel?ajenului“ din Vălenii 
de Munte, care dirija manevra 
unei autobasculante, a fost izbit 
puternic. Izbit de o altă auto
basculantă. care fusese oprită in 
pantă. In timp ce șoferul aces
te, a încerca să pornească moto
rul cu manivela, autobasculanta, 
neasigurată, a pornit singură la 
vale, acciden'indu-l grav pe 
omul care dirija cealaltă auto
basculantă.

Unde țineți 
medicamen
tele ?

Un om în vîrstă de 53 de ani, 
din comuna Cenad. județul Ti
miș. era răcit și tușea nu-i mai 
dădea pace. La ceas de noapte, 
s-a dus in cămară să ia sticla 
cu sirop de tuse. Dar in locul 
sticlei respective, pe întuneric, 
a luat o alta in care se afla o 
substanță toxică. A det pe pit. 
la iuțeală, citeva lingurițe •’ " 
decedat.

Rubrică redactată c!e
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinleii'

li a

Noua linie de plăci pentru izolații termice de la întreprinderea de ma
teriale izolatoare Vaslui

Anul acesta a fost alocată — in 
scopul ocrotirii sănătății bucu- 
reștenilor — suma de 1 miliard și 
20 milioane lei, ceea ce înseamnă 
circa 30 la sută din bugetul consi
liului popular municipal. Există in 
prezent 18 000 paturi in 62 spitale și 
policlinici, creșe ș. a. Recent și-au 
deschis porțile alte unități de maro 
capacitate, ca, de exemplu, spitalul 
clinic „23 August", cu 700 locuri. Po
liclinica Titan, Centrul metodologic 
de stomatologie din pasajul Eforie, 
cu 33 unități dentare. Rețeaua va fi 
întărită și extinsă in 1974, prin da
rea in folosință a ciinicii de neuro
chirurgie, cu 530 paturi, și a spita
lului de boli cronice din Berceni. Le 
urmează, intr-un viitor nu prea în
depărtat. complexul clinic de 1 500 
paturi, care a și inceput să se con
tureze pe șantierul de lingă Facul
tatea de medicină.

Așadar, capacitatea dc asistentă 
medicală se dezvoltă și se moderni
zează continuu. Pe adresa redacției 
au sosit in ultimul timp scrisori in 
care semnatarii. foști sau actuali 
pacienți, iși exprimă, adeseori in 
cuvinte emoționante, recunoștința 
față de dragostea și solicitudinea 
profesională a cadrelor medico-sa- 
nitare. Se fac astfel de referiri Ia 
soitalul ..Victor Babeș" (dr. docent 
Gh. Marinescu și dr. Gh. Ruse), spi
talul clinic ..Dr. I. Cantacuzino" 
(prof. Iulian Mincu). spitalul clinic 
..Dr. Carol Davila" (dr. Constantin 
B-atu). Spitalul clinic de urgență 
(dr. Andrei Firică și dr. Zeno Po- 
povici) ș. a. Spitalul „Dr. I. Canta
cuzino". de exemplu, are un moliv 
in plus să fie printre cele mai des 
Citate unități. Mai întîi, aici dom
nesc ordinea și disciplina, iar cu
rățenia se află la ea acasă. Dar in 
mod deosebit au atras atenția spiri
tul întreprinzător și pasiunea pentru 
știință a colectivului de medici și 
specialiști care, in cadrul secției de 
nutriție și boli metabolice, a organi
zat. p? baze ș'iintifice. un centru 
da reanimare și tratament intensiv 
al comelor metabolice. Rezultatele 
aceluia sint de-a dreptul excepțio
nale : Io noua unitate, la 800 de 
come in 1972 mortalitatea a fost re- 
d i j la zero ! In 1973 s-a înregistrat 
ac :Lși rezultat deosebit: zero.

La redacție sosesc insă și scrisori, 
unele dintre ele trimise chiar de pe 
patul de suferință, in care semna
tarii relatează fapte privind gospo
dărirea (i dotările necorespunză

toare in respectivele unități, condi
țiile de muncă, uneori precare, ale 
personalului de specialitate, preju
diciile ce se aduc activității sani
tare prin tergiversarea unor lucrări 
de reparații etc. Cităm dintr-o ast
fel de corespondență : ..Dacă cea 
mai mare parte a personalului me- 
dico-sanitar din secția de recuperare 
neuro-motorie a spitalului clinic 
„23 August" depune eforturi supra-

PE CÎND 0 TERAPEUTICĂ INTENSIVĂ 
A CARENȚELOR GOSPODĂREȘTI?
Prin spitale, pe urmele unor scrisori, insofind echipe de control obștesc

omenești spre a grăbi însănătoșirea 
pacienților și a-i reda cit mai re
pede societății, in schimb adminis
trația spitalului face parcă totul 
pentru ca șederea noastră aici să 
fie cit mai neplăcută".

Unități sanitare... 
cu părinți vitregi

Am mers, însoțind echipe de con
trol obștesc, prin citeva instituții 
spitalicești din Capitală, pentru a 
verifica temeiul sesizării de mai sus 
și al altora de același gen. Primul 
popas : secția de recunerare neuro- 
motorie a spitalului clinic „23 Au
gust". unitate sanitară unică in țară 
prin specificul ei. Și... primele im
presii : pavilionul este neimpre;- 
muit. iar împrejurimile — exact așa 
cum se relată ia scrisoare — sint in
vadate de moloz, gunoaie și rr.a'c 
riale de construcție aruncate d —a 
valma. Pereții culoarelor și saloane
lor sint „tapetați" cu... pete du 
mucegai : băile ș! celelalte anexe 
sanitare sint acWea in criză de apă: 
in sufragerie. f?!°le de m«se rupte 
li mobilierul jupuit oferă un aspect

Oscilații pe fișa randamentului
Conducerea partidului a subliniat 

In repetate rinduri sarcina ce revine 
întreprinderilor și centralelor, foru
rilor de resort ale acestora, de a 
lua toate măsurile tehnice și orga
nizatorice menite să asigure folosi
rea pe deplin, in scopuri productive, 
a fondului de timp disponibil al ma
șinilor și utilajelor, in vederea rea
lizării ritmice și integrale a planu
rilor de producție. Privind din acest 
unghi rezultatele economice ale unor 
întreprinderi iri primul trimes
tru al anului, ce învățăminte se 
desprind pentru perioadele următoa
re, în ce ar consta măsurile ce tre
buie aplicate in scopul exploatării cu 
randamente superioare, cu maximă 
grijă și atenție a „zestrei" tehnice 
din unitățile industriale ?

Din capul locului se cuvin a fi 
remarcate „Carbochim" Cluj, „Mă
tasea roșie" Cisnădie, întreprin
derea forestieră de exploatare 
și transport Focșani, Fabrica de 
zahăr din Buzău. unități in 
care efectele îmbunătățirii activită
ții de întreținere și reparații, func
ționării judicioase a mașinilor și 
instalațiilor s-au concretizat in redu
cerea staționărilor neprevăzute in 
timpul producției și, în cele din urmă, 
în realizarea sarcinilor economice ale 
primului trimestru.

Evident, funcționarea la întreaga 
capacitate a mașinilor și utilajelor 
este nemijlocit legată de buna or
ganizare a activității întreprinderi
lor. urmărindu-se încărcarea cores
punzătoare și integrală a tuturor 
schimburilor, în funcție de necesi
tățile îndeplinirii pianului. Anali
ze recente, efectuate de organele 
de specialitate ale Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, au relevat că în unele între
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neplăcut. „In plus, n-avem apă, nici 
rece, nici caldă" — ne spune pa
cientul Traian Tomescu, maistru 
electromecanic la mina Uricani.

La clinica medicală a Institutului 
medico-farmaceutic (fostul spital 
P.T.T.) notăm, de asemenea, aspecte 
neplăcute. Am încercat să Intrăm 
prin cele 3 porfl principale. Toate 
erau insă încuiate. Singura cale de 
acces in spital am aflat-o... pe la

Intrarea Teatrului de comedie î Do 
altfel, această simbioză nefericită 
dintre teatru și spital afectează se
rios activitatea clinicii. Cum sc ma
nifestă aici spiritul gospodăresc ? Ne 
pune in temă chiar Dumitru Dona, 
medic-primar, șeful secției medica
le : „Unitatea noastră, cu peste 300 
de locuri, este suprasolicitată. Toți 
medicii repartizați aici, ajutați de 
cadrele medii, depun eforturi eroice, 
aș zice, pentru ca să asigure o asis
tență la nivelul ambițiilor noastre 
și al exigențelor pacienților. Dar 
munca ne este afectată de dezinte
resul conducerii spitalului față de 
problemele administrativ-gospodă- 
rești. Toată lenjeria se spală... la 
„Nufărul", deși noi averă spălătoriei 
Aceasta nu poate fi insă folosită 
deoare-e lipsește un calandru pen
tru călcatul rulări el; Stringentă este 
și problema lifturilor. Ele nu func
ționează și avem mari greutăți cu 
deplasarea bolnavilor. Adeseori ei 
sin* cărat! cu targa, chiar de către 
medici". Ne uităm In curtea spitalu
lui : e plină de gunoaie, de fiare 
vechi, de decoruri ce prisosesc ve
cinilor de la teatru... Avea dreptate 
doctorul Dona: „Pe aici nu se 

prinderi se manifestă o preocupare 
insuficientă in acest sens, numărul 
de schimburi neprogramate fiind 
destul de mare chiar la locurile de 
muncă-cheie, unde cerințele realiză
rilor producției fac necesar lucrul 
In două sau trei schimburi com
plete. Cauzele sint multiple și 
complexe : c’e se datorează unei 
slabe activități pentru asigurarea 
muncitorilor calificați, precum și 
pentru eliminarea fluctuației forței 
de muncă. în unități cum ar fi Intre-

In citeva întreprinderi, după primul trimestru

prinderea de utilaj chimic Ploiești, 
întreprinderea de osii și boghiuri 
Balș, întreprinderea de strunguri din 
Arad trebuie să se treacă neîntâr
ziat la reactualizarea programelor de 
măsuri privind utilizarea cit mal 
deplină, pe schimburi, a mașinilor 
și utilajelor, la aplicarea lor, in 
condițiile asigurării in permanență 
a asistenței tehnice competente pe 
fiecare schimb.

Pentru a se asigura încărcarea in
tegrală a fiecărui schimb și a 
se înregistra indici superiori de 
utilizare a capacităților de pro
ducție, sint necesare deopotrivă 
atit măsuri tehnice, legate de 
funcționarea propriu-zisă a uti
lajelor — intre care programarea ju
dicioasă a reparațiilor și întreține
rii, respectarea riguroasă a acestor 
grafice — cit și organizatorice, dacă 
ne referim la aprovizionarea rit
mică cu materiale, evidența strictă 
a folosirii fiecărui utilaj. De pildă, 
la Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc din Pitești, presele pen- 
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prea-nghesuio spiritul gospodă
resc"...

în ancheta noastră, efectuată cu 
sprijinul echipelor de control ob
ștesc, am mai surprins carențe de 
ordin gospodăresc la spitalul clinic 
de boli lnfecțioase „Colentina" și la 
spitalul nr. 9 „Dr. Gh. Marinescu". 
Deficiențele existente nu pot fi era
dicate decit prin schimbarea atitu
dinii celor puși să conducă și să 

gospodărească zestrea destinată apă
rării sănătății publice.

Pe unde au trecut 
constructorii...

Un reprezentant al controlului ob
ștesc ne-a întrebat : „Știți cit s-a 
cheltuit pentru reparațiile capitala 
ale clinicii medicale a I.M.F. ? Șapte 
milioane !“. Dar să vedem ce au în
semnat „reparațiile capitale" la a- 
ceastă clinică. Ne explică, pradă 
indignării, Elena Firolu, care de 25 
de ani administrează această unitate 
sanitară. „înainte de a poposi con
structorii la noi. clinica avea func
ționalități și dotări corespunzătoare. 
Dar pentru a-i spori gradul de con
fort a fost nevoie de reparații. Lu
crările au inceput in octombrie 1988 
șl trebuiau terminate in citeva luni. 
Iată însă că nici acum, in 1974, noi 
nu am putut semna actele pentru 
reropția lor“.

Ne-am convins singuri cum pot 
degrada o clădire niște „reparații 
capitale" executate, in mod cu totul 
necorespunzător, de fel de fel de în
treprinderi constructoare; I.C.R.-2, 

tru garnituri (un produs intens soli
citat in economie) nu sint utilizate 
la întreaga capacitate, deoarece in 
prezent unitatea nu dispune de ma
trițe pentru vulcanizare prin in
jecție și transfer ; marea majoritate 
a matrițelor existente — circa 85 la 
sută — lucrează prin presiune, pro
cedeu cu o productivitate scăzută. 
In plus, starea tehnică a matrițelor 
prin presiune este necorespunzâtoa- 
re, utilizindu-se cel mult 80 la sută 
din capacitatea de vuleanizat. Con- 

cluzla este limpede și clară chiar 
pentru un nespecialist : cită vreme 
nu se va trece la înlocuirea stocu
lui de matrițe cu altele noi, menite 
să asigure promovarea unor tehno
logii superioare, presele vor continua 
să lucreze sub capacitate, iar nece
sități justificate de garnituri ale 
beneficiarilor nu vor fi satisfăcute. 
Desigur, este un exemplu, dar el 
ilustrează faptul că nu prin impro
vizații și provizorate se poate asigura 
folosirea corespunzătoare a mașinilor 
și utilajelor, ci numai acționindu-se 
hotărit și responsabil pentru crea
rea tuturor condițiilor tehnice • și 
materiale.

Desigur, pentru a cunoaște per
manent cum sint folosite fon
durile fixe productive și a se 
lua măsuri in consecință "apare 
de la sine înțeleasă necesitatea e- 
vidențierii stricte a situației fiecărei 
mașini, a fiecărui utilaj in parte. 
Or, la atelierul mecanic central al 
aceleiași unități din Pitești, organele 
d'e control au constatat că, intr-o pe-

El El 0 E E □ E

I.C.M.-9, I.C.M.-3 și alte firme — 
care in decursul ultimilor ani s-au 
desființat, iar acum administrația 
spitalului nici nu mai are pe cine să 
tragă la răspundere, pe cale judi
ciară. In urma „constructorilor-de- 
gradatori", pereții saloanelor și al 
culoarelor au căpătat infiltrații de 
apă, prin acoperiș plouă, caloriferele 
de pe coridoare au dispărut, liftul 
de alimente a rămas nemontat etc., 
etc.

O situație singulară In unitățile 
sanitare ? Nicidecum. Dr. Al. Iorgu- 
lescu, director la spitalul „23 Au
gust", ne relatează episodul repara
țiilor de la secția de recuperare 
neuro-motorie : „I.M.I. (întreprinde
rea de montaj și instalații) și secția 
de construcții a C.A.P. Bragadiru (!), 
care trebuiau să modernizeze unita
tea pină la 31 decembrie 1972, au 
dispărut pur și simplu de pe firma
ment, odată cu Însemnate cantități 
de materiale și de fonduri. In pre
zent, procuratura face anchete, di
recția sanitară, care ar trebui să ne 
apere interesele, sfătuiește condu
cerea spitalului „să se spele pe cap 
cu astfel de reparații", iar bolnavii 
trag ponoasele.

La Spitalul de copii din Calea 
Călărași — aceleași necazuri. Aici 
„lucrează" celebra secție de con
strucții a C.A.P. Dudu. Dar „ce
lebrii" au încasat banii, au spart pe
reții șl plafoanele și cind au ajuns 
cu treaba la jumătdte au lăsat totul 
baltă. După un an de zile de reno
vare, D.S.M.B. a Încredințat lucra
rea administrației spitalului, care a 
pornit in căutarea unui constructor 
mai acătării. Intre timp, personalul 
medico-sanitar de specialitate a fost 
împrăștiat pe la alte unităti din Ca
pitală. Iar capacitatea potențială a 
spitalului a rămas, in continuare, 
nefolosită.

Așa cum am văzut, pentru ocro
tirea sănătății populației și moder
nizarea rețelei sanitare a Capitalei 
se cheltuiesc anual însemnate fon
duri bănești. Tocmai de aceea, se 
impune ca factorii răspunzători de 
acest sector, din cadrul Consiliului 
popular al municipiului București, 
să acționeze cu fermitate pentru în
lăturarea grabnică a lipsurilor sem
nalate. pentru Întronarea înaltei 
răspunderi In gospodărirea unități
lor spitalicești vizate, astfel ca pa- 
cienții să se bucure șl sub acest as
pect de condiții cit mai bune.

Dumitru MINCULESCU

mașinilor
rioadă de trei luni, judecind după o- 
rele efectiv lucrate de muncitori, re
zulta un indice mediu de folosire a 
mașinilor, posibil de realizat, de nu
mai 60 la sută, in v/eme ce, potrivit 
raportărilor statistice, indicele se ridi
ca la... 80,2 la sută. Prima prejudiciată 
de o asemenea raportare neconformă 
cu realitatea este însăși unitatea pi- 
teșteană, deoarece se creează falsa 
imoresie că in atelierul respectiv 
există forță de muncă suficientă, ma
șinile din dotare sint pe deplin co
respunzătoare din punct de vedere 
tehnic, iar materialele cu care tre
buie aprovizionat acest sector ar fi 
in cantitățile necesare. Pentru a se 
evita asemenea situații nefavorabile 
se impune ca atit in unitatea respec
tivă, cît și in alte întreprinderi să 
fie supravegheat atent modul cum se 
întocmesc fișele individuale de 
funcționare a utilajelor, să fie a- 
doptate măsuri energice, efective, in 
scopul utilizării depline a capacită
ților de producție.

O condiție esențială pentru reali
zarea acestui imperativ constă in 
buna întreținere și reparare a uti
lajelor, activitate care trebuie per
severent urmărită, de la planificare 
și pină la înfăptuirea sarcinilor pre
văzute. Importanta programării ju
dicioase a reparațiilor și întreținerii 
nu trebuie prea mult demonstrată. 
La unitatea de celuloză și hirtie din 
Brăila, orele planificate pentru re
parații în acest an nu corespund cu 
cele rezultate din normative. Astfel, 
dacă la secția celuloză papetară s-a 
trecut un minus de 48 ore față de 
normativele de reparații, la cea de 
celuloză chimică s-au prevăzut in 
plus 284 ore, cu 80 la sută mai mult 
decit ar fi necesar. Iar la o „in- 
treprindere-soră", Combinatul de ce
luloză și hirtie Bacău, nu se întoc
mesc grafice operative lunare de e- 
xeculare a reparațiilor prevăzute ș\.' 
nici procese-verbale de recepție 
pentru atestarea calității reparațiilor 
și stabilirea perioadei de staționare 
in reparație. Alteori, nu sint asigu
rate piesele de schimb solicitate. în 
cazul întreprinderii „Armătura" din 
Cluj, bunăoară, posibilii furnizori de 
piese de schimb din fără iși pasează, 
la nesfirșit, unul altuia, sarcina pro
ducerii lor, iar unitatea întîmpinl 
neajunsuri în acest domeniu.

în concluzie, se cuvine să preci
zăm din nou că realizarea integrală 
și ritmică a planurilor de pro
ducție in Întreprinderi, precum 
și recuperarea neintirziată a restan
țelor, acolo unde există in momentul 
de față, impun revizuirea programe
lor de folosire a fondurilor fixe pro
ductive, pe baza punerii in valoare 
a noi rezerve interne. Pentru ca a- 
ceastă acțiune de mare însemnătate 
economică să dea roadele dorite, or
ganizațiile de partid dirt unități și 
foruri de resort au obligația de a 
controla îndeaproape cum sint trans
puse in practică măsurile ce se 
adoptă, in așa fel incit mijloacele 
tehnice aflate in dotarea întreprin
derilor să fie exploatate cu maxi
me rezultate economice.

Cornellu CÂRLAN

[ IN FABRICAȚIE i
i NOI TIPURI I 
j DE MAȘINI-UNELTE j 
J ALBA IULIA (Coresponden- I 
ț tul „Scinteil“, Ștefan Dinică). i 
l — La întreprinderea mecanică ’ 
' din Cugir, modernizarea pro- ) 
) ducției, introducerea în fabrica- l 
|| tie a unor produse cu parame- ? 
<’ trii superiori, constituie una din 1 
i preocupările de seamă ale co- ( 
| lectivului de muncitori, ingineri j 
i și tehnicieni. Recent, aici a-j » 
’ fost introduse in fabricație de | 
ț serie 3 tipuri de mașini de rec- l 
( tificat Interior, mașini de frezat ? 
, roți dințate cu precizie mărită, ) 
) noi tipodimensiuni de cuplaje ( 

și platouri electromagnetice, noi 1 
fuse pentru industria textilă. ’
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Vizita președintelui Republicii Costa Rica I

Jose Figueres Ferrer
Județele

JL U • * țarii
în marea

(Urmare din paț. n

cordial pe solii poporalul cosfarl- 
aan.

In cartierul Titan w face un 
scurt popas la Intersecția bulevar
delor Leontin SălAJan și Baba No
vac. Stadiul actual al acestui mo
dern complex urbanistic, de di
mensiunile unui ora$ in care tră
iesc 220 000 de locuitori, precum șl 
ulterioara dezvoltare a acestuia 
sint înfățișate in fața unei machete 
de Mircea Dima, director tehnic 
al Institutului Proiect București. 
El prezintă, în acest sens, unele 
date semnificative, subliniind că — 
în această parte a Bucureștiului — 
an fost construite circa 70 000 apar
tamente, numeroase școli, maga
zine. cinematografe, terenuri da 
sport. Șeful statului costarican ur

mărește cu Interes explicațiile 
date, remarcînd concepția arhitec
tonică modernă n construcțiilor, so
luțiile tehnologice folosite.

Vizita în cartierul Titan prile
juiește un nou dialog între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șt edili 
ai capitalei privind construcția de 
locuințe. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomanda să se folo
sească mal judicios terenurile de 
construcție, să se obțină un spațiu 
locuibil mal mare cu aceleași 
cheltuieli de materiale de con
strucții.

In continuare, au fost vizitate 
complexe comerciale din cartier. 
Președintele Figueres apreciază ca
litatea produselor.

Cei doi șefi de stat sînt înconju
rați cu dragoste de cetățeni, sînt 
salutați cu cordialitate, li se string 
mîinile cu prietenie și stimă.

La întreprinderea „23 August"
Coloana oficială se îndreaptă 

spre cunoscuta întreprindere
,.23 August", aflată în imediata 
vecinătate a cartierului Titan, uni
tate industrială cu o pondere im
portantă in economia Capitalei, 
care oferă un reper sugestiv pen
tru stadiul actual al industriei 
românești.

Freședintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres Fer
rer sint intimpinați de loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, de membri ai con
ducerii întreprinderii și ai consi
liului oamenilor muncii.

O unitate a gărzilor patriotice șl 
a detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei 
prezintă onorul. Numeroși munci
tori aclamă cu căldură, își expri
mă bucuria de a avea din nou în 
mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a-1 avea ca oaspete 
pe președintele Jose Figueres.

Pretutindeni, în secțiile vizitate, 
eei doi șefi de stat sînt întîmpinați 
cu flori, sînt îmbrățișați de mun
citoare și muncitori.

Directorul general al întreprin
derii, inginerul Alexandru Roșu, 
informează pe președintele statu
lui costarican despre profilul pro
ducției acestei mari unități indus
triale. El înfățișează, totodată, o 
serie de preocupări pentru diver
sificarea și modernizarea continuă 
a producției, pentru asigurarea 
unor condiții crescînde de muncă 
și de viață pentru muncitorii, in
ginerii și tehnicienii care lucrează 
aici. Totodată, sînt subliniate mîn- 
dria întregului colectiv pentru fap
tul că președintele republicii este 
deputatul lor în Marea Adunare 
Națională, satisfacția că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află a- 
desea în mijlocul lor, indi
cațiile sale constituind un pre
țios îndreptar în activitatea între
prinderii, în obținerea unor re
marcabile realizări, consfințite — 
de altfel — și prin cîștigarea 
Steagulu? roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramură pentru merite 
deosebite in întrecere.

Sint vizitate secția sculărie, pre
cum și fabricile de motoare Diesel 
’1 de locomotive. Pretutindeni, se 
vădește preocuparea pentru înde
plinirea sarcinilor cincinalului 
înainte de termen, a angajamen
telor luate în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei șl a celui de-al XI-lea Con
gres al partidului.

O serie de grafice și microexpo- 
zf ții de piese și utilaje, amenajate 
în halele parcurse, înfățișează 
preocupările colectivului pentru ri
dicarea nivelului tehnic al acestei 
unități, care aduce o importantă 
contribuție la înzestrarea econo
miei românești cu diferite instala
ții, agregate și mașini. Totodată, 
sînt subliniate largile legături co
merciale și de colaborare diversă 
cu parteneri din străinătate, ce-
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După-amiază, președintele Repu
blicii Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer, șl oficialitățile care îl în
soțesc au vizitat Muzeul satului 
din Capitală.

La sosire, distinsul oaspete a 
fost salutat de Ion Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Directorul muzeului, Gheorghe 
Focșa, conduce pe solii poporului 
costarican prin acest vast muzeu 
în aer liber, care cuprinde sute de 
case țărănești, din toate zonele et
nografice ale României, ilustrind 
strălucit munca și creația de se
cole ale poporului român, tradițiiia 
sale.

Parcurgîndu-se ulițele acestui 
gat românesc, ctitorit în capitala 
țării, se vizitează, mai multe case 
țărănești, unde oaspeții sînt în- 
timpinați, cu voia bună caracteris
tică poporului nostru, de tineri și 
tinere îmbrăcați în costume tra
diționale diferitelor regiuni ale 
României.

Oaspeții au calde cuvinte de a- 
preciert la adresa nestematelor

rințele sporite pentru produsele 
care poartă marca „Faur" a în
treprinderii, îndeosebi de către 
unele țări din America Latină, 
printre care și Costa Rica.

Parcurgînd sectoarele de fabri
cație, președintele Figueres se o- 
prește adesea, urmărește fluxul 
tehnologic, se interesează asupra 
caracteristicilor produselor și con
dițiilor de livrare la export, stă de 
vorbă cu muncitorii, le strînge 
miinile cu căldură, îi felicită pen
tru succesele obținute, pentru com
portarea excelentă a locomotivelor 
Diesel-hldraulice — purtînd mar
ca întreprinderii „23 August" — 
care au fost livrate căilor ferate 
din Costa Rica.

Adesea, pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu dă in
dicații privind mai buna folosire a 
spațiilor de producție, amplasarea 
mal judicioasă a noilor hale care 
urmează a fi clădite în curtea u- 
nității, utilizarea unor proiecte de 
construcții dimensionate la strictul 
necesar, realizarea unor utilaje 
multifuncționale, prin mijloace lo
cale, necesare tehnologiei proprii.

Aclamînd pe cei doi șefi de stat, 
muncitorii întreprinderii își expri
mă satisfacția pentru bunele ra
porturi statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica 
Costa Rica. încrederea că noul dia
log la nivel înalt româno-costari- 
can va face ca relațiile de priete
nie șl cooperare dintre cele două 
țări șl popoare să se amplifice în 
interesul cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

După vizitarea sectoarelor da 
producție, distinsului oaspete îi 
este prezentată cantina întreprin
derii, o modernă clădire în care 
pot servi masa, intr-o singură se
rie, 3 000 de persoane. Președintele 
Figueres are cuvinte de înaltă a- 
preciere față de condițiile de con
fort și igienă, de calitatea și diver
sitatea meniurilor oferite muncito
rilor, față de preocupările con
tinue pentru îmbunătățirea aces
tora, potrivit cerințelor.

Președintele statului costarican 
este informat, de asemenea, și 
asupra altor realizări pe tărîm 
social ale întreprinderii.

Apreciind în mod deosebit cele 
văzute, președintele Jose Figueres 
felicită întregul colectiv și îi urea
ză noi succese. La încheierea vi
zitei, distinsul oaspete a notat în 
cartea de onoare a întreprinderii: 
„Admirabilă reflectare de organi
zare a muncitorilor, cu o înaltă e- 
ficacitate și cu raporturi umana 
impresionante".

La încheierea vizitei în întreprin
dere, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Josâ Figueres Ferrer sînt din 
nou aclamați îndelung de miile da 
muncitori prezenți pe aleile din in
cinta întreprinderii, făcindu-le o 
călduroasă manifestare de priete
nie și stimă,

★

culturii românești conservate aici, 
frumuseții jocului și portului ro
mânesc. Sint adresate felicitări co
lectivului de muzeografi, precum 
și membrilor ansamblurilor artis
tice „Doina" și „Rapsodia româ
nă". care au prezentat diferitele 
momente artistice.

în încheierea vizitei, președin
tele Josâ Figueres Ferrer a sem
nat în cartea de onoare a muzeu
lui.

Tot marți. ?eful statului coita- 
rican și persoanele oficiale care 
il însoțesc au vizitat Institutul na
țional de gerontologie și geriatrie.

Președintele Republicii Costa 
Rica a fost întîmplnat aici de 
acad. prof. dr. docent Ana Aslan, 
directorul acestei cunoscute insti
tuții medicale românești, precum 
și de Mihail Aldea, adjunct al mi
nistrului sănătății.

Oaspeților le-au fost prezentate 
o serie de realizări ale institutu
lui, contribuția școlii medicale ro
mânești la progresul științei mon
diale.

(Agerpres)

Imagini din timpul vizitei

Viu interes fața do activitatea productivă a întreprinderii „23 August"

Populația Bucureștiului salutd cu câldurâ pe președintele Nicolae Ceaușescu, pe oaspetele țârii noastre, 
președintele Jose Figueres Ferrer

Buchete de flori, in semn de prețuire șl stimâ

întrecere socialistă
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REMARCABILE Di BRĂILA
Oamenii muncii din județul Brăi

la s-au integrat deplin în ma
rea întrecere socialistă, obținind 
in primul trimestru succese re
marcabile. In mod practic, in
dustria brăileană și-a realizat și 
depășit planul la toți indicatorii. 
Bunăoară, prevederile la producția 
globală au fost înfăptuite in pro
porție de 100,7 la sută, la producția 
marfa — de 103,5 la sută: la export 
s-au realizat suplimentar produse 
in valoare de 3,6 milioane lei va
lută, iar planul de investiții a fost 
îndeplinit in proporție dc 108,3 Ia 
sută. Cum se vede, realizările brăi- 
lenilor converg spre atingerea 
obiectivului major asumat de În
treaga țară : îndeplinirea cincinalu
lui înainte dc termen.

In întreprinderi și instituții se 
discută, cu o ardoare lesne dc înțe
les, faptul că două mari unități in
dustriale brăilene iși vor realiza, 
incă in acest an, planul de produc
ție pe întregul cincinal. Este vorba 
de fabrica de confecții și de în
treprinderea de foraj-extracție. Ele 
și-au realizat incă din luna martie 
planul pe patru ani și, potrivit 
succeselor și ritmurilor de produc
ție ridicate, la începutul lui de- 

•cembrie vor putea raporta îndepli
nirea sarcinilor de producție ce le 
reveneau inițial pe întregul cinci
nal. Cele două întreprinderi amin
tite vor înregistra suplimentar, pe 
această cale, o producție valorînd 
1.1 miliarde lei. Exemplul lor sti
mulează puternic întrecerea.

De altfel, a și apărut un nou șl 
puternic concurent în întrecere t 
colectivul de la „Laminorul", Între
prindere metalurgică cu veche tra
diție. Ocupind în prezent primul loc 
pe județ în întrecere, colectivul de 
la „Laminorul" a încheiat primul 
trimestru al anului cu mari deoă- 
șiri de plan la toți indicatorii. Din 
acest punct de vedere este o între
prindere reprezentativă (producția 
globală — 103.3 la sută, productivi
tate — 102.6 la sută, beneiicii peste 
plan : 2 milioane lei ș.a.).

La începutul documentării noas
tre, primul secretar al comitetului 
județean de partid, tovarășul Du
mitru Bălan, ne-a dimensionat pla
nul vastei întreceri din întreprinde
rile brăilene, insistînd asupra unor 
asoecte de fond. Astfel, dînsul con- 
S'.dera, ca o caracteristică, preocu
parea pentru tehnica nouă, contri
buție de gîndire originală în pro
ducție șl in organizare. Ca argu
ment. a prezentei' numeroase fapte 
concludente in acest sens. îndem
nați de informațiile obținute, am 
plecat să-i cunoaștem și noi pe 
autorii acestora.

Așa am ajuns la întreprinderea 
„Laminorul". La indicația condu
cerii partidului, colectivul acestei 
întreprinderi a cercetat, a experi
mentat și în cele din urmă a rea
lizat, prin autodotare și prin trans
fer de utilaje disponibile de la alte 
unități similare, două mici lami
noare pentru așa-zisa „micropro- 
ducție" de profile, precum și un al 
treilea laminor — pentru profile 
ușoare șl mijlocii. Acesta este pri
mul an de funcționare în plin. Re
cent, au fost asimilate în producția 
de serie noi profile — poli pentru 
electromotoare, „profilul rombic" 
pentru construcția de mașini, ma
teriale care se importau. Toate cele 
trei laminoare lucrează la parame
trii lor ,.de virf". Asimilarea de 
noi profile este in toi. Cercetarea 
șl experiențele sint conduse de ing. 
Ilie Zăvoi, avind drept cimp de ac
tivitate laminorul de profile ușoare 
și mijlocii. Este un om in vîrstă 
de 46 de ani. A început să încă
runțească, probabil și din prLcina 
nopților albe petrecute cu rigla de 
calcul in mină sau in fața planșe
tei. Nu pare să ia in seamă tre
cerea vremii. „Dacă nu ii aveam 
pe laminoriștii Comei Frigioiu și 
Ștefan Lazăr, muncitori cu vaste 
cunoștințe practice, acel ritm ra
pid în asimilarea profilelor noi, 
despre care se vorbește acum, ar fi 
fost aproape imposibil de realizat" 
— spune inginerul Ilie Zăvoi, 
menținîndu-se cu modestie pe pla
nul al doilea. îl întreb : „Este 
adevărat că ați realizat, la lamino
rul de profile ușoare, o depășire 
de producție de 21 la sută" ? „Da, 
totul se poate, atunci cînd vrei și
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Colectivul întreprinderii de pre
lucrare a lemnului Covasna a săr
bătorit, recent, împlinirea a 25 de 
ani de La înființarea acestei unități 
industriale.

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participant ii la 
adunarea festivă organizată cu a- 
cest prilej iși exprimă deplina lor 
satisfacție față de actul istoric al 
alegerii celui mai iubit fiu al po
porului în înalta funcție de preșe
dinte al Republicii Socialiste 
România. Colectivul nostru de 
muncă — se spune in telegramă — 
iși exprimă totala sa adeziune față 
de acest eveniment de excepțională 
importanță pentru poporul nostru, 
care răspunde dorinței Întregii na
țiuni. Ne mîndrim că in fruntea 
tării se află cel mai destoinic, dirz 
și curajos luptător, care de peste 
patru decenii slujește cu abnegație 
șl exemplară dăruire cauza pro
gresului și prosperității patriei, 
cauza socialismului și păcii.

Oamenii muncii din întreprinde
rea noastră, români și maghiari, 

cind ești hotârit — confirmă el. 
Cind spun asta mă gîndesc la în
tregul colectiv al uzinei. In acest 
an nc-am angajai să dăm o pro
ducție suplimentară in valoare dc 
15 milioane ici. Azi, serviciile naas- 
tro de urmărire șl de sinteză ne-au 
anunțat că am și realizat o produc
ție suplimentară in valoare de 9 
milioane lei. înseamnă că ne vom 
ține de cuvint".

...Cu trei zile în urmă, strunga
rul Ion Chiru, de la combinatul de 
celuloza și hirtie, punea, radios, po 
masa directorului, o piesă din ma
terial plastic, mică, dar deosebit de 
complicată. „Am izbutit, tovarășe 
director !“ Strungarul o lucrase 
după o schiță de mină, făcută de 
directorul combinatului, ing. Gheor
ghe Neculau. Zile întregi se căznise 
s-o execute. Piesa — o crepină 
pentru filtrele de apă, avind canale 
de ordinul subdiviziunilor milime
trului — nu putuse să fie realizată 
nici de fabricile de mase plastice. 
Combinatul și celelalte întreprin
deri de celuloză și hirtie o obți
neau din import. înțelegeți, deci, 
satisfacția strungarului Chiru și a 
maistrului Ilarion Zait, cu care co
laborase strins. Și aceasta „nu-i o 
floare rară". Inginerii combinatului 
au pus la punct o tehnologie nouă 
(de fapt un concept nou) de folo- 
sire a apei în ramura celuloză-hîr- 
tle, procedeu care va fi extins in 
toate celelalto unități similare din 
(ară.

La întreprinderea „Progresul", 
altă realizare tehnică de prestigiu. 
„Progresul" es.te prima întreprin
dere din țară care utilizează, la 
construcția agregatelor sale tera- 
siere și de construcții, motoare hi
drostatice lente. La o altă unitate
— fabrica de morărit și decorticat
— s-a realizat o valoroasă invenție 
de concepție proprie : este vorba 
de un procedeu deosebit de efi
cient, privind extracția de făină 
albă, in procent de 72 la sută (prin 
procedeul clasic doar 52 la sută) 
ceea ce asigură, în industria moră- 
ritului, o valorificare net supe
rioară a griului.

N-a fost greu să aflăm explica
ția acestor deoSebrte și valoroase 
contribuții de giridire tehnică la 
perfecționarea produselor și a teh
nologiei de fabricație. în chiar ziua 
cind ne aflam la Brăila se analiza, 
în secretariatul comitetului muni
cipal de partid, activitatea de cer
cetare in asimilarea și in moder
nizarea continuă a produselor in
dustriale.

— Am mal putea reține, tot ca o 
notă distinctă, devansarea puneri
lor în producție a noilor capacități, 
pentru sporirea eficienței investi
țiilor — avea să adauge ing. Ște
fan Ilieș, secretar al comitetului 
județean de partid. Chiar ieri am. 
analizat, la comitetul județean, con
dițiile pentru devansarea unor 
obiective.

La Termocentrala Brăila, al 
doilea grup de 210 MW a intrat 
In funcțiune, In martie, cu cinci zile 
mal devreme, iar al treilea grup 
va intra în producție potrivit an
gajamentelor și, mai ales, condiții
lor create, nu in decembrie, ci cu 
trei luni mai înainte ; la „Progre
sul", fabrica de oxigen va fi gata 
nu in decembrie, ci in iunie, iar 
turnătoria de oiese de otel (termen 
semestrul I 1975) va intra parțial 
în producție încă din acest an. Cu 
concursul beneficiarului, care par
ticipă masiv la montaj cu echipe 
special alcătuite, destoinicii con
structori vor da producției cu trei 
luni mal înainte și fabrica de acid 
sulfuric de la combinatul de fibre 
artificiale.

Din această activitate complexă, 
din întrecerea pentru realizarea pla
nului și a angajamentelor, trimes
tru de trimestru și lună de lună, se 
desprind, ca elemente caracteristice 
în industria brăileană, acele două 
principale direcții de acțiune despre 
care vorbeam : introducerea teh
nicii noi, în special prin valorifica
rea gîndlrii tehnice proprii — și 
devansarea termenelor pe șantie
rele construcțiilor industriale. Sînt 
două obiective generoase, care se 
circumscriu in efortul pentru de
vansarea cincinalului.

Ștefan Z1DAPJȚA

Însuflețiți și mobilizați de indica
țiile dumneavoastră, vă raportează 
că pe primii trei ani s-a obținut 
un devans de 111 zile in îndepli
nirea cincinalului.

In perioada celor 25 de ani de 
existență, întreprinderea noastră a 
cunoscut o importantă modernizare 
Si dezvoltare.

în acestea noi vedem grija con
ducerii partidului și steiului, a 
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru ridicarea la un nivel supe
rior de dezvoltare și înflorire a 
tuturor zonelor patriei noastre.

Pentru tot ce ați făcut pentru 
dezvoltarea și modernizarea între
prinderii noastre, pentru grija față 
de îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viată și de muncă ale 
tuturor oamenilor muncii, vă adre
săm viile noastre mulțumiri și ne 
angajăm să realizăm in mod exem
plar sarcinile de plan și angaja
mentele de îndeplinire a planului 
cincinal înainte de tenyien.
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UNITATEA CLASEI MUNCITOARE-
temelia succeselor obținute in construirea societății noastre socialiste

,,O importanță deosebită a avut făurirea, la 
1 Moi 1944, a Frontului Unic Muncitoresc ; înțe
legerea intervenită intre partidul comunist și 
partidul social-democrat a sporit capacitatea de 
acțiune ți forța de organizare a clasei munci
toare, deschizind perspectiva realizării unității 
sale politico-organizatorice, a exercitat o puter
nică influență asupra unirii celorlalte forțe pa
triotice, antihitleriste".

NÎCOLAE CEAUȘESCU

Sărbătorim In aceste zile ale glo
riosului an jubiliar al celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă im- 
p’.inirea a trei decenii de la făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc, eveni
ment de covirșitoare Însemnătate in 
istoria tării, care a dat posibilitate 
clasei muncitoare ca, acfionind în 
8trîn<ă unitate, să-și Îndeplinească 
misiunea istorică de a călăuzi între
gul popor in lupta de eliberare, să 
pună temelii trainice procesului de 
unire tn jurul proletariatului revolu
ționar a tuturor forțelor patriotice, 
antihitleriste, care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, aveau 
să răstoarne Ia 23 August 1944 dicta
tura fascistă si să asigure Înfăptui
rea voir.tei întregului popor român 
— trecerea de partea coaliției anti-

Unitatea clasei muncitoare s-a a- 
firmat astfel ca nucleul și cataliza
torul acelei largi coaliții, antifasciste, 
care cu trei decenii in urmă a de
terminat o cotitură radicală in des
tinele României. deschizind calea 
împlinirii aspirațiilor do libertate, 
dreptate socială și independență 
aie poporului.

In perspectiva evoluției istorice 
din ultimele decenii ni se dezvă
lui^. totodată, profunda inriurirc a 
acestui eveniment istoric asupra în
tregii dezvoltări ulterioare a mișcă
rii muncitorești. Unitatea de ac
țiune a proletariatului român, crea
tă prin incheierea F.U.M. și desă- 
virșită in anii următori prin crearea 
partidului muncitoresc unic a dat 
posibilitatea clasei muncitoare să 
unească in jurul său toate forțele 
națiunii In opera de făurire a socie-

îutreaga experiență n mișcării 
noastre muncitorești a confirmat ade
vărul potrivit căruia forța proletaria
tului rezidă in unitatea rindurilor 
sale. Toate victoriile clasei munci
toare au fost dobindite pe temelia 
trainică a unității ei de acțiune : in 
același tirro. eșecul unor actiunt 
muncitorești din perioada interbelică 
se datoreste într-o mare măsură 
slăbirii forțelor proletariatului re
voluționar ca urmare a sciziu
nii intervenite în rindurile acestuia, 
la scurt timp după crearea P.C.R., 
prin hotărirea unei părți a mem
brilor partidului social-democrat de 
a se constitui intr-un partid separat. 
Conștient de necesitatea vitală a u- 
nitătii clasei muncitoare. Partidul 
Comunist Român a înscris pe stin
dardul său. încă din primii ani după 
întemeiere, lupta pentru refacerea 
unității muncitorești.

De-a lungul celor două decenii de 
luntă ilegală. P.C.R. a militat stă
ruitor pentru unitate. înfruntind con
dițiile atît de grele create de 
valul de teroare sălbatică dezlăn
țuit împotriva sa de regimul burghe- 
zo-mosieresc ; dacă chemările sale 
n-au găsit in^ă ecoul cuvenit, aceas
ta s-a datorat in mare parte mane
vrelor diversioniste ale claselor do
minante. precum si piedicilor ridi
cate in calea refacerii unității mun- 
citoresti de acțiunile scizioniste ale 
unor lideri de dreapta ai P.S.D., care 
se opuneau oricărei conlucrări cu 
comuniștii. O influentă negativă au 
exercitat si unele concepții stin- 
giste care s-au manifestat in
tr-un timp in mișcarea comunistă in
ternațională. repercutindu-se și a- 
supra P.C.R. Esențial este însă 
faotul - că in pofida dificul
tăților create de această stare de lu
cruri. în principalele momente ale is

toriei contemporane, în clapele deci
sive alo luptei de clasă, proletariatul 
a simții necesitatea imperioasă de a 
acționa ca un detașament unii, com
bativ. Marea forță a unității munci
torești și-a găsit expresie concluden
tă in eroicele lupte proletare din 
anii 1929—1933 — cind s-au creat in 
numeroase întreprinderi comitete de 
acțiune, inglobind muncitori comu
niști. social-democrați șl fără de 
partid — ca și in cursul Im
portantelor acțiuni desfășurate în 
perioada 1934—1939 de partidul co

Un moment de seamă 
în pregătirea actului istoric 

de la 23 August
munist, in colaborare cu Partidul 
Socialist Unitar și cu Partidul Socia
list Independent, cu unele organiza
ții ale P.S.D., pentru salvgardarea 
drepturilor și intereselor vitale ale 
celor ce muncesc tot mai grav 
amenințate de fascism. Această co
laborare s-a accentuat in pragul ce
lui de-al doilea război mondial, in 
lupta împotriva dictaturii antonescie- 
ne. împotriva înrobirii țării de către 
Germania hitleristă.

în condițiile dezvoltării eroicei 
mișcări de rezistență, inițiate și 
conduse de P.C.R.. cind s-a pus la 
ordinea zilei problema unor schim
bări radicale in viața poporului nos
tru. a pregătirii și organizării insu
recției naționale armate antifasciste, 
realizarea unității de acțiune a cla
sei muncitoare a devenit o necesi
tate stringentă, o cerință esențială 
pentru ralierea tuturor forțelor so
ciale și politice interesate in elibe
rarea țării de sub dominația fascistă, 
în condițiile dezvoltării ofensivei 
Armatei Sovietice, ale accentuării 
tot mai grave a crizei regimului an- 
tonesclan, apelurile insistente la u- 
nitatea de acțiune ale P.C.R., iniția

tivele sale repetate au găsit ecou în 
rindurile aripii de stingă a P.S.D. 
determinlnd să se răspundă pozitiv 
chemării la unitate a comuniștilor, 
în felul acesta s-a putut ajunge la 
realizarea Frontului Unic Muncito
resc, ca urmare a acordului de co
laborare încheiat la mijlocul lunii 
aprilie 1941 intre Partidul Comunist 
și Partidul Social-Democrat.

în prevederile Manifestului Fron
tului Unic Muncitoresc, difuzat cu 
prilejul zilei de 1 Mal, era concre
tizată platforma comună de acțiune 

a P.C.R. și P.S.D. în acele luni de
cisive pentru pregătirea insurecției 
naționale antifasciste armate.

Crearea F.U.M. a avut profunde 
repercusiuni asupra întregii desfășu. 
rări ulterioare a procesului revolu
ționar in România.

Aceasta s-a reflectat, în primul rind, 
în amploarea și combativitatea ac
țiunilor desfășurate de clasa munci
toare in pregătirea insurecției națio
nale antifasciste armate, îndeosebi in 
multiplicarea — sub conducerea co
mitetelor de front unic create in u- 
zine — a diverselor acte de sabotare 
a mașinii de război naziste. în ace
lași timp, sprijinindu-se pe forța de 
mobilizare a Frontului Unic Munci
toresc, P.C.R. a inițiat crearea for
mațiunilor patriotice de luptă, forțe 
înarmate proprii ale clasei muncitoa
re, care s-au aflat in primele rindurl 
ale luptei de eliberare națională.

Totodată, constituirea F.U.M. a 
exercitat o puternică influență asu
pra celorlalte clase și categorii socia. 
Ic, grăbind coalizarea în jurul P.C.R. 
a celorlalte forțe patriotice, democra
tice, a tuturor grupărilor interesate 
în răsturnarea dictaturii fasciste. 

înțeleglnd ce uriașă forță socială re
prezintă unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare, precum și efectele pe 
care realizarea acesteia le va avea 
asupra maselor largi populare, parti
dele burgheze au devenit mai recep
tive la propunerile repetate de con
lucrare făcute de reprezentanții 
P.C.R. în felul acesta, pe baza 
platformei F.U.M. a fost înche
iat în iunie 1944 un acord de colabo
rare al celor două partide muncito
rești cu Partidul Național-Țărftnesc 
ți Partidul Național Liberal in ve

derea creării Blocului Național De
mocratic, ale cărui obiective princi
pale au constat in eliberarea țării de 
sub ocupația nazistă, restabilirea in
dependenței și suveranității naționa- 
le, înlăturarea dictaturii fasciste șl 
instaurarea unui regim constituțional, 
democratic, alăturarea României la 
războiul purtat de Națiunile Unite.

Gloriosul august 1944 a marcat în
ceputul revoluției . populare din 
România, al unei noi ere in viața 
patriei. Profundele transformări so
ci al-economice și renașterea naționa
lă care caracterizează această epocă 
au devenit cu putință numai in con
dițiile in care clasa muncitoare, pe 
baza unității el de acțiune, întărită 
prin refacerea unității sindicale la 
1 septembrie 1944, a acționat ca forța 
hotăritoare și in marile bătălii poli
tice pentru infringerea împotrivirii 
claselor exploatatoare și democrati
zarea țării — oricine iși amintește 
că muncitorii fără deosebire de 
apartenență politică pășeau in frun
tea marilor demonstrații, acționau 
laolaltă in asaltul asupra primăriilor 
și prefecturilor, in echipele care mer
geau la sate ajutindu-i pe țărani să 

înfăptuiască pe cale revoluționară re
forma agrară — ca șl în bătălia pen
tru refacerea economică a țării.

Realizarea unității muncitorești a 
constituit suportul trainic pentru în
chegarea alianței muncitorești-țărâ- 
nești, ca și pentru coalizarea intr-un 
front unic a forțelor sociale și poli
tice care, inglobind covlrșitoarea 
majoritate a poporului, au impus in 
martie 1945, instaurarea puterii revo
lut ionar-democratice a muncitorilor 
și țăranilor.

în condițiile trecerii la construirea 
Socialismului, a devenit absolut ne
cesară desăvirșirea unității politice 
șl organizatorice a clasei muncitoare 
prin unificarea P.C.R. și P.S.D., care 
în cursul strinsei lor colaborări 
cunoscuseră un proces de continuă 
apropiere. Ca o consfințire a realită
ților existente, făurirea in februarie 
1948 a partidului revoluționar al cla
sei noastre muncitoare, pe temelia 
marxism-lenLnismului, a pus capăt 
pentru totdeauna sciziunii din miș
carea noastră muncitorească. Această 
strălucită victorie a maselor munci
toare din România a asigurat condi
țiile necesare exercitării de către 
clasa muncitoare, in frunte cu parti
dul cl, a rolului de forță conducă- 
toare a societății in opera de edifi
care a socialismului.

Experiența României confirmă că 
realizarea unității clasei muncitoare 
— in forme și modalități variate, in 
funcție de condițiile istorice și na
ționale specifice — reprezintă unul 
dintre factorii hotărîtori ai victoriei 
revoluției socialiste. Privind in 
urmă drumul străbătut In cei 30 de 
ani care au trecut de la eliberarea 
patriei, apare pe deplin evident că 
toate succesele dobindite In acest 
răstimp sint rodul eforturilor pline 
de abnegație ale eroicei noastre cla
se muncitoare, ale întregului popor, 
strîns unit sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

Esența marilor schimbări înnoitoa
re realizate în anii socialismului 
constă in transformarea clasei mun
citoare dintr-o clasă exploatată și 
asuprită, in clasa conducătoare, a so
cietății noastre, forță de bază a noii 
orinduiri, avangardă a construcției 
socialiste. Totodată, nivelul ei de 
pregătire profesională și culturală 
este incomparabil mai înalt decit 
oricind in trecut.

întărirea unității clasei muncitoare 
reprezintă un proces continuu care 
se manifestă pe un plan superior șl 
îmbracă forme specifice in condițiile 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. Ca urmare a indus
trializării socialiste are loc o creș- 
tnre rapidă a rindurilor clasei mun
citoare pe baza absorbirii continue 

de oameni ai muncii din celelalte 
categorii sociale. Ultimele decenii au 
ilustrat grăitor capacitatea clasei 
muncitoare de a asimila șl educa 
noile generații de muncitori prove
nind din alte medii sociale.' în lu
mina cerințelor programului ideolo
gic al P.C.R. este de datoria organi
zațiilor de partid să asigure ca acest 
proces Să se desfășoare intensiv și 
in profunzime, astfel Incit să-și 
găsească generalizare trăsăturile 
Înaintate proprii conștiinței mun
citorești — spirit revoluționar, 
înaltă responsabilitate socială, disci
plină fermă, abnegație, consecvență 
în a acționa In orice împrejurări de 
pe poziția intereselor fundamentale 
ale națiunii. în acest fel unitatea 
politico-organlzatorică a clasei mun
citoare se întărește continuu pe baza 
omogenizării morale.

Creșterea rolului conducător al cla
sei muncitoare in societatea noastră 
șl-a găsit expresie elocventă in mă
surile adoptate in ultimii ani de 
partid pentru sporirea atribuțiilor 
sindicatelor, ca principala organiza
ție a clasei muncitoare. După cum se 
știe, sindicatele iau parte nemijlocit 
la adoptarea deciziilor în proble
mele principale ale dezvoltării vieții 
economice și sociale, fiind reprezen
tate de drept in organele colective 
de conducere — de Ia comitetele și 
consiliile oamenilor muncii în între
prinderi, centrale și ministere și pină 
la guvern și Biroul Permanent al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. Este vorba nu de o simplă 
amplificare cantitativă a atribuțiilor 
sindicatelor, ci de mutații de ordin 
calitativ, decurgind dintr-o viziune 
nouă asupra rolului acestor organi
zații cărora, în locul funcției pasive 
de ,.curele de transmisie", le-a fost 
încredințată aceea de pîrghii de mo
bilizare a maselor muncitorești, la 
construcția socialistă, chemate să 
manifeste inițiativă și spirit de 
răspundere in soluționarea de sine 
stătătoare a sarcinilor specifice ce le 
revin in sistemul nostru social.

Elanul patriotic cu care clasa mun
citoare, întregul popor, intimpină 
ziua de 1 Mai, ca și marile eveni
mente ale acestui an — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării și 
Congresul al XI-lea al P.C.R. — 
succesele insuflețitoarc in întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen constituie 
o ilustrare grăitoare a hotăririi cu 
care ea .înfăptuiește politica partidu
lui pusă în slujba. înfloririi patriei, a 
ridicării României pe treptele tot 
mai Înalte ale civilizației socialiste.

Tudor OLARU

r EVOCĂRI DIN LUPTA PENTRU UNITATE
De Ia apariția sa pe arena social-poliiică, clasa noastră munci

toare a simțit nevoia să-și siringă rindurile și să acționeze unită 
in lupta revoluționară împotriva claselor exploatatoare, pentru apă
rarea intereselor el vitale și ale tuturor celor ce muncesc. Spiritul 
de unitate a caracterizat activitatea socială și politică a proleta
riatului român atil in cadrul sindicatelor, cit și in cadrul partidului 
ei politic — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România, 
creat in 1893. apoi Partidul Social-Democrat, denumit, din 1919. 
Partidul Socialist, care au acționat, fiecare la timpul său, ca unicul 
partid muncitoresc. La istoricul congres din mai 1921, prin votul 
unanim al congresiștilor, s-a hotărit transformarea partidului so
cialist, in întregul său. in partid comunist, pe baza însușirii prin
cipiilor ideologice și organizatorice marxist-leniniste. In condițiile 
sciziunii provocate mal tirziu de unii conducători de dreapta ai 
mișcării socialiste, eforturile pentru refacerea unității politice și 
organizatorice a proletariatului s-au afirmat ca o constantă in 
activitatea P.C.R.. găsind ecou și sprijin in rindurile a numeroși 
militanți ai partidelor social-democrat, socialist independent și 
social’Șt-unitar. Aceste eforturi aveau să fie încununate de succes prin 
incheierea. in pragul Ini 1 Mai 1944, a Frontului Unic Muncitoresc, 
între Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat, apoi, 
in noile condiții istorice, prin unificarea celor două partide mun
citorești. in partidul nnic marxist-leninist al clasei muncitoare, la 
congresul din februarie 1918. Publicăm citeva extrase din documente 
ale mișcării muncitorești ilustrind permanenta ideii de unitate.
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spre

410 A A ghezia ■ lOvd stăpină 
_________  vern, p

--------------- Față de bur- 
4IOAA Shezia organizată, 
IQQZ stăpină pe gu- 

--------------- vern, pe , institu
țiile și pe averea 

țării, partidul socialist trebuie 
să-și adune pe toți adepții săi 
in mănunche puternice și strins 
legate laolaltă...

Ceea ce ne-a lipsit pină a- 
cum a fost coeziunea șl solida
ritatea în mișcările noastre. Am 
lucrat nu ca un partid, ci ca 
un număr de grupuri și de in
dividualități izolate.

Ziarul „Munca" din 10 mal 
1802, organ al Clubului 
muncitorilor din București.

tariatul industrial din România 
va putea, chiar in stadiul ac
tual, duce cu mai mult folos 
luptele pentru Îmbunătățirea 
stărei sale.

„România muncitoare", 
organ social-democrat, 
mal 1905.

ffUn minunat model 
de unitate*1

1 1 ■■■ 1

Partidul Comu-
nist din România 

IM ■ ■ a luPtat totdeau- 
■ VW na pentru frontul

„Garanția succesului in lupta

Căci noi ere-

SOCIALISMULx
■mtaW de lupu » tU..i ,

Congresul luptei pentru FRONT UNIC

Propunere
pentru

Frontul Unic Muncitoresc

---------------"I Luptele fiind 
AAEZ---coliziuni de forțe,

■ Mlljj proletariatul nu
W v | le va putea da 

cu succes decit 
devenind el Însuși o forță ; și 
el poate deveni o forță numai 
solidarizindu-se și organizin- 
du-se. Unit, solidarizat, prole-

--------------- Partidul socia-
^A4!A d’n România
io BtJ *ace apei toalev V forțele proletare

și socialiste... pen
tru unificarea lor, formind un 
singur bloc, un singur partid 
proletar, care să ducă 
lupta clasei 
noua Românie 
idealului ei socialist de dezro
bire de sub apăsarea burghezo- 
capitalistă. România nouă de 
astăzi trebuie să devină Româ
nia socialistă de miine.

Din Declarația Partidului 
Socialist șl Uniunii sindi
cale din România — 13 fe
bruarie 1919.

--------------- unic al muncito
rilor. El nu numai că a chemat 
muncitorimea la front unic, ci 
șl in practică, in activitatea sa, 
a creat acest front unic. Lupta 
eroică a muncitorilor de la Ate
lierele C.F.R. și de la petrol — 
cele mai mari lupte de pină 
acum ale proletariatului din 
România — a fost condusă de 
comitetele largi de acțiune, alese 
in chip liber de întreaga masă 
a muncitorilor, și a înfățișat un 
model minunat de front unic al 
proletariatului.

C.C. al P.C.R. se adresează 
tuturor muncitorilor, țăranilor, 
funcționarilor, fără deosebire de 
partid și de orientare sindicală, 
și ii invită ca, independent de 
pozițiile pe care partidul social
democrat le va lua, să pășească 
pe urmele eroicilor muncitori 
din Atelierele C.F.R. și din re
giunea petroliferă și să ia peste 
tot in mîinile lor opera de creare 
a frontului unic.

Din propunerile C.C. al 
P.C.R. din 3 aprilie 1933 
pentru Încheierea Frontu
lui Unic de luptă al clasei 
muncitoare.

dern Tnod
IwUU firesc proletaria

tul zxrtr» c I < z» t Actrttul conștient este 
chemat la o mare 
formarea Frorrtu-

1944

Partidul Comu
nist trebuie să/flAAE nist trebuie 6â

■ OkW privească tactica
IViav frontului unic ca

cel mai bun mij
loc de revoluționare a claselor 
muncitorești țărănești și ale na
ționalităților asuprite. Practica
rea lui numai in formă de scri
sori către conducerea partidelor 
social-democrat țărănesc și ma
ghiar nu Înseamnă incâ front 
unic. Comuniștii trebuie să or
ganizeze și de jos, in organiza
țiile locale ale acestor partide, 
in fabrică, birou etc. campanii 
pentru frontul unic, să îndemne 
masele la acțiuni comune, pen
tru apărarea intereselor lor, să 
organizeze și să conducă ase
menea acțiuni, prinzindu-le În 
chip organizatoric, adică creind 
organe comune, comitete co
mune etc. Cu alte cuvinte 
buie practicat frontul unic 
sus și de jos. frontul unic 
sindicatelor unitare cu cele re
formiste, pentru ducerea 
succes a luptelor zilnice și pen
tru realizarea unității sindi
cale.

tra
de 
al

cu

Din documentele Plenarei 
C.C. a! P.C.R. din Iulie 1925.

-------------- Partidul Comu- 
nist din Rornânia

Boâj I P°ate să-?i lăr‘■ w gească și să-și
întărească orga

nizația sa, cuprinzind in rindu
rile sale elementele revoluțio
nare cele mai bune, cele mai 
încercate in luptele de clasă... 
Instrumentul principal pentru 
atingerea acestui scop este tac
tica frontului unic de jos...

Numai creind in cursul pre
gătirii și organizării luptei zil
nice, organe ale frontului unic 
de jos, ieșite din mase și care 
se sprijină pe mase (comitetele 
de fabrică și uzină, comitetele 
de grevă, comitete de șomeri, 
comitete de argați la moșii, co
mitete țărănești, comitete de ac
țiune pentru desfășurarea cam
paniilor politice etc.) partidul 
va putea să asigure mișcării 
revoluționare scheletul organi
zatoric, va fi in stare să biruie 
spontaneitatea și răzlețirea miș
cării și 6-o ridice la un Înalt 
nivel.„

Din documentele Con
gresului al V-lea al P.C.R.

4 A nist din Ro1 loo I poate să_?i 
gească ’l

răspundere in 
lui popular antifascist real. Pro- 
letariatul este stinjenit in rolul 
său de frunte prin diviziunea 
sa în organizații și partide di
ferite. Unitatea proletară : uni
tate sindicală, unitate de ac
țiune și unitate politică, unitate 
reală, totală a întregului prole
tariat, ca o singură acțiune de 
clasă, o singură organizație 
profesională centrală, un singur 
partid politic unit sub steagul 
luptei de clasă împotriva capi
talismului — iată cea mai for
midabilă garanție de 6ucces al 
Frontului popular antifascist in 
lupta pentru zdrobirea fascis
mului.

Scrisoare a C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1935 către 
Comitetul executiv al P.S.D 
din România.

Muncitorimea iși 
stringe azi rindu
rile in Frontul 
unic, la noi, ca 
pretutindeni.

1 Mai, ziua ei deIn ziua de ______
luptă și de speranță, muncito
rimea organizată, unită de la 
comuniști pină la social-demo
crați, cheamă întreaga clasă 
muncitoare, pe toți muncitorii 
organizați și neorganizați, în
treg poporuî român, toate cla
sele și păturile sociale, toate 
partidele și organizațiile, indi
ferent de culoare politică, cre
dință religioasă și apartenență 
socială, la luptă hotărită pentru 

Pace imediată !
Răsturnarea guvernului An

tonescu ! Formarea unui gu
vern național din reprezentan
ții tuturor forțelor antihitle
riste !

Izgonirea armatelor hitleriste 
din țară, sabotarea și distru
gerea mașinii de război ger
mane...

Dln Manifestul-program al 
Frontului Unic Muncitoresc, 
difuzat la 1 Mai 1944.

„Țelul înalt al făuririi partidului unic
-------------- Amindouă parti
al A ^17-- dele “ Partidul
IMfct f Comunist și Parti-

_________  dul Social-Demo.
crat — au dobin- 

dlt o mare experiență de Front 
Unic, care s-a cimentat in luDta 
împotriva forțelor dușmane de
mocrației și socialismului.

Ambele partide s-au pronun
țat pentru Partidul Unic Mun
citoresc care va fi făurit pe 
baza unei temeinice munci de 
lămurire ideologică.

Comitetele centrale ale celor 
două Partide au căzut de acord 
asupra următoarelor principii 
de bază ale Partidului Unic 
Muncitoresc :

1. Partidul Unic Muncitoresc 
trebuie să fie partidul de avan
gardă al clasei muncitoare.

2. Ideologia Partidului Unic 
Muncitoresc trebuie să fie ideo
logia de clasă a proletariatului: 
marxlsmul-leninismul.

3. Partidul Unic Muncitoresc 
va fi călăuzit în întreaga sa ac-

40/17 dele “ PfIMtA f Comunist și

tivitate de o Înaltă principiali
tate de clasă. El nu va face nici 
un fel de concesiuni principiale 
altor clase sau partide.

Din Platforma Partidului
Unic Muncitoresc adop
tată de C.C. al P.C.R. șl 
C C. al P.S.D.

1948 -
Congresul feliei- 

*’ cu însuflețire 
i muncitoa

re și, odată cu 
ea. întreg poporul 
prilejul traducerii 

năzuinți a
muncitor, cu . __
in viață a vechii ______
proletariatului din România — 
înfăptuirea unității sale organi
ce In cadrul Partidului Munci
toresc Român...

Lichidarea unor serioase ob
stacole in calea dezvoltării de
mocratice a României insoțită 
do succesele din diferitele do
menii ale economiei naționale 
creează condițiunl favorabile 
Întăririi și mai mari a demo-

crațiel populare, desfășurării 
cu succes a operei de recon
strucție economică și ridicării 
nivelului de trai al maselor 
populare. Se creează condițiuni 
favorabile lichidării oricăror 
forme de exploatare și făuririi 
bazelor orinduirii socialiste in 
țara noastră.

In aceste condițiunl este mai 
mult decit oricind necesară de
plina unitate de acțiune și de 
voință a forței conducătoare a 
democrației — clasa muncitoa
re. Proletariatul din România 
are nevoie de un stat maior 
unic, puternic prin Coeziunea lui 
interioară.

Acest stat major este Parti
dul Muncitoresc Român, care 
de astăzi înainte este unicul 
partid al clasei muncitoare din 
România.

Din Rezoluția Congresului 
Partidului Muncitoresc Ro
mân ținut in zilele de 21. 
22 șl 23 februarie 1948.

K 3b

tnsio de

Oglindirea in presa muncitoreascâ o luptei pentru unitate
y
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..Reportai din actualitatea socialistă a țării

lași i Cetățile de forțâ ale Industriei au chemat „dulcele tirg" la intilnire cu viitorul

Ia$l. Combinatul de ma- 
plastice. Sediul comite

tului U.T.C., aflat chiar in 
incintă. in mijlocul forfo
tei specifice. Ascult, de la 
s-vre tarul comitetului. Vic
tor Brinză. o Întâmplare 
care, narată In ritmul sfâ- 
tos al locurilor, ar putea 
să sune și astfel :

Tinărul Ion Coteț t-a 
întors din armată. A stat 
flăcăul cit a '«tat ca să re- 
lnvețe ritmurile civiliel, 
•t-a revăzut neamurile și 
alte persoane de care-i fu
sele dor. a mai lucrat 
cile ceva pe lingă casa pa- 
nnUlor .. Apoi, intr-o bună 
d;s-de-dimineațâ. s-a oprit 
pe platforma industrială a 
cetății, luind la cercetare 
dinspre șentru către Ta- 
urași. șoseaua ȚuțoriL, ci- 
tu-i ea de lungă. Nu i-a 
fost ușor nici s-o străbată, 
deși era deprins cu pasul 
sâldățcsc, nici, mai ales, 
să hotărască la care poar
tă să bată, dm cite porti 
Înalte <:răluceau. stilp lin
ca siilp. la atitea și atitea 
curți ale industriei, pe care 
s-a gindit să le și numere: 
erau 16... Pe care s-o a- 
leagă ?

A trecut el oleacă mal 
rep-jor p< lingă „Țesă
tura". ..Moldova-lricotaje" 
și ..Mătase-Victoria", gin- 
dindu-se că aici ar fi me- 
sorii mai mult pentru fete 
(deși mai că i-ar fi dat 
inima ghes să aibă aseme
nea mindre tovarășe de 
muncă), dar. de-aici încolo, 
greu i-a fost să aleagă. Că 
veneau, la rind. Fabrica de 
mobilă (cu mirosurile tari, 
de lemn sănătos îmbăiat in 
f rlacuri) și .Metalurgica (cu 
șerpii ca de argint ai țe
vilor sudate). și întreprin
derea de reparat mașini 
grele (cu răsufletul urie- 
s'se al motoarelor), și în
treprinderea de prefabri

cate ș! ceramică (unde ae 
fac pereți întregi de casă, 
dar și milioane de cără
mizi). Greu i-a fost să nu 
se oprească la una dintre 
acestea, dar nu voia să se 
pripească.

A trecut așadar drumul, 
luindu-i la cercetare și 
partea cealaltă. cum vii 
dinspre Tatarași către șen
tru. La Fabrica de berc nu 
s-a oprit, aceasta fiind a- 
bia in construcție. A stă
ruit insă mai mult la Fa
brica de ulei, ascultind 
vorba sfătoasă a portaru
lui și lnchipuindu-și cum 
vor fi arătat aceste locuri 
cu numai zece ani In ur
mă. cind pe-aici, cit vezi 
cu ochii, era numai cim- 
pie de sărătură — nici o 
curte a industriei, nici șo
sea, nici blocurile din 
zare, nici linia de tramvai 
— in mijlocul căreia, prim 
semn al viitoarei platfor
me, se înălța doar această 
fabrică de ulei. Cit de min- 
dră și modernă le va fl 
părut ea Ieșenilor acum un 
deceniu !... Desigur, la fel 
cum le pare, acum, urmă
toarea clădire de pe itine
rarul flăcăului nostru — 
„Tehnotonur — unitate 
modernă a celei mai noi 
industrii, atit a lașului cit 
și a țării : aici se vor fa
brica — au și început să 
se fabrice — stații de ra
dio și televiziune destinate 
industriei... S-ar fi oprit 
Ion Coteț aici, dor nu-și 
isprăvise cercetarea.

A trecut deci mai depar
te, dind de marea între
prindere de morărit și pa
nificație, apoi de Combi
natul de fibre sintetice, 
unde, fermecat de blocurile 
pastelate, de împletitura 
de construcții albe ale ma
rii chimii, a stăruit înde
lung. A privit în zare, 
unde 6e vedeau turnurile 

Centralei electrice de ter- 
moficare, clădirile între
prinderii de mase plastice 
și prisma Centrului de cal
cul teritorial — dar nu s-a 
dus mai departe. A bătut 
in poarta combinatului.

— Bună ziua, oameni 
buni. Mă primiți șl pi mini 
la lucru ?

— Da’ dl buni samă, 
măi băieți mâl. Dacă ești 
om de omenie și-ți place 

IAȘUL PRIMĂVERII ’74
• Panoramic pe platforma industrială ® Flăcăul „Zece Mii" numără și se hotărăște 
greu • Răsfoind Enciclopedia • Un oraș cit o țară © Bilanț la sărbătoarea muncii

munca, poftește mata la 
serviciul personal să-ți 
facă formele.

Și-a poftit...
★

După o lună de la înca
drare. la sediul comitetu
lui U.T.C. — unde se află 
si cabinetul de științe so- 
cial-politice și unde a ve
nit să împrumute o carte 
pentru seminarul la Invă- 
țămint — Ion Coteț conti
nuă relatarea Începută de 
secretar :

— Cind m-am uitat pe 
fișa de încadrare, mi-a să
rit inima de bucurie : a- 
veam marca nr. 10 000. 
N-am crezut că o să mai 
observe cineva lucrul aces
ta intr-un colectiv atit de 
mare și mi-am păstrat bu

curia pentru mine. N-am 
mărturisit-o nici lui nea 
Ion Scintcic, șeful de e- 
chipă, care mi-a arătat 
secția, nici maistrului liv
rea, care mi-a prezentat 
combinatul. nici băieților 
din echipă. Dar a doua zi 
am văzut că se știa. Am 
fost invitat la comitetul 
de partid. Tovarășul secre
tar Mircea Gheorghiu mi-a 
strins mina, m-a Întrebat 

de una, de alta, despre pă
rinți, despre școala profe
sională, despre comporta
rea pe unde-am mai lucrat 
Înainte de armată, apoi 
m-a întrebat dacă am vă
zut ce număr are marca 
mea și dacă știu ce în
seamnă numărul ăsta. 
„Știu, cum să nu știu : o 
bucurie". Mi-a spus că în
seamnă mai mult — o răs
pundere. Față de posesorii 
celorlalte 9 999 de mărci — 
dintre care peste șapte mii 
prezenți și acum in combi
nat — care au pus și pun 
umărul pentru prestigiul 
întreprinderii, al chimiei 
ieșene. Apoi m-a întrebat 
despre gindurile de viitor 
(i-am spus că vreau să de
vin electrician specialist, 

să urmez seralul) .si ml-a 
urat succes. Cind am a- 
juns in secție, băieții mi-au 
urat și ci : Hai noroc, măi 
„Zece Mii" I și — dc ce să 
mint ? — nu mi-a displăcut 
porecla. Cam asta o tot...

★
Marca nr. zece mii, înre

gistrată numai la una din 
cele 16 întreprinderi ale 
platformei ieșene. Platfor
mă care, să nu uităm, orl- 

cit de impozantă, nu este, 
totuși, decit o parte din 
ceea ce numim astăzi, in 
mod firesc, cetatea Indus
trială a lașului... De ce 
ne-am oprit totuși asupra 
acestui fapt. in definitiv 
cit se poate de obișnuit ? 
Pentru că — proiectat In 
timp, pe ecranul cuprin
zător al celor trei decenii 
scurse de la eliberare, al 
revelatoarei perioade de 
după ultimele două con
grese ale partidului — el 
capătă o tulburătoare sem
nificație.

Deschidem Enciclopedia 
României, apărută în 1936. 
Aflăm că în 1935, in întrea
ga industrie a județului 
Iași erau ocupate 5 128 dc 
persoane. Ce relații com- 

paratlve putem întreprin
de la acest reper dacă as
tăzi numai una dintre în
treprinderile municipiului 
lași Însumează peste 7 000 
de salariați și își inregis- 
trează. la serviciul perso
nal. marca nr. 10 000 ! ...Iar 
faptul că este vorba de o 
Întreprindere a unei in
dustrii — chimia — cu 
oarecare tradiții in acest 
oraș (se va vedea In ce 

sens) ne pune față în față 
cu incă o dificultate in 
comparație. Căci In aceeași 
enciclopedie, in dreptul la
șului, la capitolul unități 
ale industriei chimice ci
tim : „o fabrică de săpun 
de tualetă și parfumerie ; 
o fabrică de săpun de rufe 
șl luminări ; o fabrică de 
articole de celuloid (nas
turi n.n.) ; o fabrică dc 
oxigen ; trei întreprinderi 
de boiangerie și spălătorie 
chimică". în total — șapte 
unități. De ce dimensiuni ? 
Un singur reper ne dă răs
punsul cit se poate de con
cludent : numărul salaria- 
ților celor șapte întreprin
deri se ridica la... 157 de 
persoane ! Fără comentarii. 
Sau, poate, doar cu un 

fragment din comentariul 
cu care autorii enciclopedici 
din 1936 însoțeau prezenta
rea stării economice de a- 
tunci a ..dulcelui tirg" : 
..Astăzi strălucirea lui veche 
e In declin. Greutățile tim
pului nu-1 ajută să reziste 
cu destulă forță loviturilor 
grele ce le-a primit".

Un declin care avea să 
se accentueze, după zvic- 
nirea din 1938, devenind 
vertiginos in anii războiu
lui, cu urmări care păreau 
multora de nevindecat, in 
primii ani de după elibe
rare.

★
Iași 1971. Preajmă de 

1 Mai. Deschidem agenda 
unei singure zile de îm
pliniri a lașului contem
poran : • La uzina meta
lurgică a intrat In func
țiune o nouă linie de țevi 
de 76 mm (25 000 ț/an), lu
crată in întregime cu mij
loacele întreprinderii. 55 
de tone de utilaje, pieso 
de schimb valorînd 360 000 
de lei și-a dăruit astfel 
colectivul de-aici • La 
Combinatul de fibre sinte
tice, o nouă capacitate de 
producție (10 000 de tone 
de fibre polieslerice) a in
trat in producție, cu patru 
linii. înainte de termen. 
7 000 de chimiști — printre 
care și flăcăul „Zece Mii"
— iși sărbătoresc succesul
• La „Victoria", 180 000 de 
metri pâtrați de țesături
— producție suplimentară
• La „Țesătura", peste 
prevederi, producție-marfă 
valorînd 4,5 milioane de 
lei • La I.P.L. a intrat in 
producție de serie celde-al 
131-lea tip de mobilă’ din 
istoria întreprinderii. 20 de 
țări de pe trei continente 
s-au înscris pe lista cum
părătorilor • 60 000 de tone 
de mărfuri si 400 000 de că
lători — atit a transportat, 

peste plan, I.T.A. • Dc la 
Începutul anului, 130 000 de 
irșeni — cu 28 000 mai 
mulți decit întreaga popu
lație a lașului consemnată 
In 1936, dar numai jumă
tate din populația lașului 
de azi — au efectuat un 
milion și jumătate de ore 
de muncă voluntar-patrio- 
tică, plantind 720 000 de ar
bori, arbuști și pomi fruc
tiferi. un milion de flori, 
intreținind toate cele 500 
de hectare de spații verzi 
cu care se mindrește lașul.

lașul industrial. Iașul- 
grădină. Dar există și un 
laș al Istoriei și un Iași 
al Cărții, așa cum există 
lașul Teatrului sau lașul 
Muzicii și, sublim, lașul 
Poetului... Dar cine poate 
cuprinde toate ipostazele 
de azi ale cetății de pe 
Bahlui, căreia. cu patru 
decenii In urmă, i se pre
ciza un inexorabil de
clin ?...

Le-ar putea cuprinde, 
credem, un reper furnizat 
cu firească mindrle de că
tre tovarășul Ion Manciuc, 
primarul municipiului :

— ÎN 1975 MUNICIPIUL 
IAȘI VA REALIZA ÎN
TREAGA PRODUCȚIE IN
DUSTRIALA A ROMÂ
NIEI ANULUI 1938.

★
Un oraș cit o țară ! E 

semnul de creștere al ce
tăților României in anii 
socialismului. Un semn de 
gravat pe emblema lașului 
contemporan și, deopotrivă, 
pe marca de muncă a fie
căruia dintre fiii lui. De la 
cel mai virstnic pină la cel 
mai de curind — de pildă, 
flăcăul „Zece Mii" —, ca 
să nu uite niciodată că, 
sub semnul acestui timp, 
bucurie înseamnă răspun
dere.

Petre DRAGU

QBBBOBBBBBBBBBBBBBB

Definiție 
de 

constructor
Rogojelu se numără astăzi 

printre locurile de mari con
centrări de mijloace materiale 
și de energii umane, aici f« 
făurește o 6tea dv primă mă
rime h sistemului .energetic na
țional.

Una dintre cele mai vestite 
formații de lucru de pe șantie
rul din inima Olteniei este bri
gada complexă condusă de Ion 
Dițescu. Dulgherii, zidarii, fie
rarii betoiiiști, Lăcătușii acestei 
brigăzi muncesc la înălțime și 
la propriu și la figurat : ei înal
ță turnurile de răcire ale ter
mocentralei cart? , ating 110 
metri, printre aele mai Înalte 
construcții de acest gen reali
zate pină acum in țară. în ziua 
cind i-am vizitat, băieții lui 
Dițescu lucrau de zor la cota 
70 de metri a „coajei" turnu
lui nr. 5, ultimul dintre cele 
prevăzute pentru etapa a Il-a 
a centralei. Pină la pogorirea 
serii, cofrajul trebuia să tio 
gata instalat pentru ca, in 
timpul nopții, să poată fi turnat 
betonul unul nou „inel" de 
1,20 m. Brigada s-a angajat să 
termine turnarea „coajei" turnu
lui in avans cu două luni față 
de prevederile planului.

„Cum a fost ciștigat acest 
avans ?“ — l-am întrebat pe Ni- 
colae Gionea, unul dintre cei 
mai buni dulgheri ai brigăzii, 
„în primul rind, datorită fap
tului că noi cunoaștem, fiecare, 
in afara propriei meserii, și me
seriile colegilor de brigadă, mi-a 
răspuns el ; apoi a continuat : 
dacă, de exemplu, au rămas in 
urmă la un moment dat fierar- 
betoniștii, le sar îndată in aju
tor dulgheri sau invers șl 
Intirzierea este grabnic lichida
tă. Această întrajutorare, deve
nită posibilă ca urmare a po
licalificării noastre, este lege la 
noi. După ce ne vom incheia 
misiunea aici, am hotărit să ne 
mutăm la Turceni, unde ' ur
mează să ridicăm alte turnuri 
de răcire de circa 115—120 me
tri înălțime fiecare. Sintem 
convinși că le vom turna intr-un 
termen și mai scurt decit pe 
cele de aici".

Astfel, dulgherul Gionea a de
finit, laconic, dar pregnant, una 
dintre trăsăturile semnificati
ve ale realității multor șantiere 
ale țării noastre : legătura inti
mă dintre izbinzile repurtate de 
constructori in lupta lor cu tim
pul, cu termenele și ridicarea 
lor pe trepte tot mai înalte de 
măiestrie profesională și de 
conștiință civică.

Silviu PODINA

ȘTAFETA FAURILOR lntr-o veche vatră 
a întrecerii socialiste

Omul acela tînăr, puternic, cu 
trăsături frumos arcuite, ne-a 
strins miinile bărbătește și s-a re
comandat : ..Faur Simion". în cli
pa aceea am încercat senzația ne
verosimilului : cum, cel din fața 
noastră să fie chiar Faur Simion, 
faimosul fruntaș al întrecerii ci- 
mentistilor din anii 1949—1952, pri
mul deputat al muncitorilor din 
Turda in Marea Adunare Naționa
lă ? Prin ce miracol a rămas atit 
de tinăr ?

— Nu, eu sînt fiul acelui Faur 
Simion — ne-a risipit el nedume
rirea. Tata nu mai trăiește, dar 
cinci din cei șase feciori ai lui 
lucrăm aici, la ci menț

in locul unui Faur — cinci ’ Su
perbă ștafetă muncitorească. Plină 
d& semnificație in această veche 
citadelă a cimentiștilor, „mamă" a 
tuturor fabricilor noi. de profil 
asemănător, ridicate in anii socia

Turda ; Lîngâ izvoarele cimentului

lismului. Cu trei dintre cel cinci 
nici n-am putut sta de vorbă : unul 
dintre ei, Iacob Faur, maistru la 
atelierul mecanic, era plecat la 
Tirgu-Jiu să dea ajutor la punerea 
In funcțiune a unor noi utilaje ; 
alți 'doi — loan, sudor la întreți
nerea morilor de ciment, și Ilie, 
muncitor la atelierul de var — lu
crau in alte schimburi.

Revenim la convorbirea cu Si
mion Faur-junior, actualmente 
maistru și șef al secției de var. E 
cel mai mare dintre frați și cel 
mai vechi in uzină : a venit aici 
in 1955. A urcat pas cu pas toate 
treptele Iscusinței profesionale. Ne 
explică îndelung că fără materia 
produsă de ei, de „vărari", n-ar 
putea exista nu numai industria 
construcțiilor, dar nici chimia (o 
mare cantitate de var se folosește, 
bunăoară, la fabricarea carbidului 
de la Tirnăveni).

I-am pus la un moment dat în
trebarea :

— Ce credeți că au moștenit, în 
primul rind, cei cinci Fauri de azi 
de la tatăl lor ?

S-a gindit citeva clipe, apoi a 
răspuns limpede, deschis :

— Nimic deosebit, ceea ce moș
tenesc zeci de fii de la părinții lor 
și ceea ce aș vrea să insuflu și 
eu copiilor mei : cinstea, omenia, 
dar mai ales atașamentul față de 
muncă, sentimentul că, numai 
muncind tenace, ești om adevărat...

L-am cunoscut și pe al doilea 
Faur, pe Ștefan, și încă intr-un loc 
care capătă, prin prisma timpului, 
dimensiuni simbolice : exact la 
cuptoarele 5 și 6 de clincher, pri
mele realizate in anii 1950—1952 cu 
utilaje in întregime românești și 
pe care le-a slujit cu devotament 
pină la pensie bătrinul Faur Si
mion. E cocător ca și taică-său. 
Așteptăm o vreme să regleze fla
căra de la un panou cu indicatoa
re moderne, automatizate — panou 
care nu exista pe timpul bătrinului 
— apoi il Întrebăm :

— Ce v-a atras spre meseria 
asta ?

— I-am spus lui taica într-o zi 
că mi-ar plăcea și mie meseria lui. 
A zis doar atit : „Bine, dar să știi 
că asta-i meserie de bărbați și să 
nu te prind că vii la mine să te 
smiorcăi că-i prea greu". „Nu, 

Un copil urca pe Valea Novă- 
fulul.

Un pui de om cu pălărioară ver
de, cu miinile adine înfundate in 
buzunarele care păreau că ating 
prin interiorul treningului margi
nile de sus ale cizmulițelor din 
cauciuc. Peste bundița înflorată 
— așezată pe spate in chip de ruc
sac — o plasă. Obișnuită, de pia
ță, cu ochiuri mari, lăsind la iveală 
conținutul : „Aritmetica" și doua 
caiete. Băiatul călca sărit, plon- 
jind din traversă in traversă, nea
tent la cale. Noi coboram intr-un 
vagonet forestier din Munții Ma
ramureșului. Cind l-am zărit pe 
băiat străbătusem astfel vreo 20 de 
kilometri și ne îndreptam spre Vi- 
șeul de Sus. Inginerul însoțitor a 
frinat scurt. Omulețul parcă atunci 
se trezise. S-a dat la o parte cu 
pași vinovați, dar gura n-a pronun
țat decit un „bună seara" cuviin
cios, calm. Am pornit din nou : el 
în sus, tot așa, plonjind din tra
versă in traversă, noi la vale...

,.O fi pierdut cursa. De anul tre
cut, întreprinderea forestieră a pus 
la dispoziția copiilor o drezină de 
50 de locuri. Duce și aduce copiii 
vișovenilor la școală, la grădinițe. 
„Ce să-i faci, asta-i școala moroșa- 
nă : grea14 — îmi zicea inginerul. 
Părăsisem Valea Novățului ; apoi 
pe aceea a Vaserului ; Intrasem in 
oraș pe strada Burcutului. Sau in 
Valea Burcutului. Ori in cartierul

tată !“ Și m-a dus In fabrică, dar 
nu m-a luat la el in brigadă, ci 
m-a dat pe mina „concurentei", a 
lui Iacob Văcaru, clincheristul cu 
care era el mereu in întrecere. De 
la Iacob Văcaru am învățat eu 
meseria asta pe care o știu...

— Ciți copii aveți ?
— Chiar azi mi-a născut ne

vasta... E fetiță. La ciment n-o să 
poată lucra, nu e meserie de femei. 
Poate la laborator. Că un Faur fără 
ciment...

Dar nu numai cel cinci Fauri 
perpetuează tradiția de aur a în
trecerii socialiste.

— Toți ne tragem din aceeași 
„spiță morală" — ne spunea Va- 

'siie Șerdean, maistru de schimb 
la atelierul de ardere.

La nici 34 de ani, Șerdean e „om 
cu stagiu îndelungat" aici, la ci
ment : lucrează în fabrică de peste 
un deceniu și jumătate. Cind vine 
vorba de întrecere, nu-mi aduce 
drept argument cifre, ci un caz 
recent. ,îmi povestește despre un 
tinăr care a venit in uzină, în urmă 
cu doi-trei ani, de pe băncile șco
lii profesionale și care nu se prea 
omora cu munca. Cum l-au vinde
cat de apucăturile neserioase ? 
„Prin întrecere !“ — spune simplu 
maistrul Șerdean, cu aerul că ar fl 
rostit numele unui leac obișnuit, 
„în ce fel...?“ „Păi uite cum. I-am 
pus un grafic personal, dar nu la 
loc ascuns,' ci acolo unde trece

Burcutului. Despre Vișeul de Sus 
s-ar putea spune că este orașul 
văilor de pe vale. Fiindcă intravi
lanul înseamnă aici și asfaltul, șl 
construcțiile moderne din centru, 
și turnul cu orologiu — nelipsitul 
turn cu orologiu din burgurile ar
delene care se respectă — și baru

£ine vine nu mai vrea să plece
ÎN VIȘEU, LA ȘCOLILE COCONILOR MOROȘENI

rile, da, barurile, dar și văile. 
Văile, opt la număr : a Peștilor, a 
Scradei, a Novățului, a Sasului, a 
Vinului, a Rădesci, a Burcutului, a 
Țiului. Văile cu casele lor aninate 
de versante la kilometri una de 
alta. Ceea ce nu-i împiedică pe 
gospodari să-și zică vecini. Casele 
cu oamenii și cu grădinile In care 
clăile de fin țin tovărășie mormin
telor bunicilor, străbunicilor...

Dar și casele copiilor. Casele 
școlarilor din văile Vișeului. Cel 
pe care-l Intilnisem era unul din
tre cei peste 3 600 de elevi care în

toată lumea. După o zi. văzînd că 
graficul il descrie in culori cam ru
șinoase, a venit la mine să-mi 
ceară să scot graficul, că altfel il 
rupe. N-a îndrăznit să-1 rupă, dar 
nici nu l-am scos. Și atunci și-a 
dat scama că singura soluție e să 
muncească in așa fel incit grafi
cul să nu-1 dea de rușine. Acum 
graficul lui arată atit de frumos 
incit, din cind in cind, chipurile ca 
din întimplare, iși face drum prin 
fața lui să-1 privească".

...De unde rezultă că întrecerea 
oamenilor e și un iscusit educator 
al calităților umane înscrise pe 
„graficul moral" al vieții noastre.

Rezultatele ei ? Le găsim înscri
se pe marele panou cu care ci- 
mentiștii turdeni se vor înfățișa la 
raportul de 1 Mai : în primul tri
mestru, o producție-marfă supli
mentară de 16 milioane lei, depă* 
șirea planului la export cu 8 500 
tone de ciment, 5 700 tone ghips șl 
1 200 tone ipsos. Ca urmare a succe
selor obținute pină in prezent, co
lectivul de aici și-a reconsiderat 
angajamentele anuale, mărindu-le 
la 20 000 tone ciment față de 15 000 
tone, la 20 000 tone calcar vandabil, 
în loc de 10 000 tone, peste preve
deri. Sini cifre în care „graficul 
moral" își găsește cea mai eloc
ventă materializare.

Victor BÎRLADEANU 
Al. MUREȘAN

vață în opt școli generale și în li
ceul orașului. Despre fiecare dintre 
învățăceii aceștia s-ar putea spune 
folosind cuvintele inginerului : as
ta-i școala moroșană. Tabloul ar fi 
insă incomplet. Trebuie adăugate 
și eforturile a 253 de învățători și 
profesori care urcă și coboară ki

lometri pentru ca șansele de viață 
ale coconilor moroșeni să se iden
tifice cu acelea ale tuturor copiilor 
României. Au existat in ultimii ani 
absolvenți ai invâțămintului, supe
rior repartizați să funcționeze In 
Vișeu și care au cerut — înainte 
de a vedea despre ce este vorba 
— negații. Au fost aprobate. Le-am 
numărat pe degete. Dar n-a exts- 
tat nici măcar un singur cadru 
didactic care — după ce și-a în
ceput efectiv meseria — să plece. 
Nici unul dintre dascălii Vișeului 
de Sus n-a dezertat. Au rămas td

Rogo|elu: Oamenii Gorjului contemporan iși înscriu profilul pe marii® 
turnuri energetice, „columne ale luminii"

ia în piept noroaiele, ploile și ză
pezile văilor. Au rămas să mingiie 
și să lumineze. Au rămas in „Ma
ramureșul istoric" să-și împlineas
că menirea.

Și și-o împlinesc. în altă zi am 
asistat la liceul din Vișeul de Sus 
la prima sesiune de referate a 

cercurilor științifice. l-am ascultat 
pe elevi cu cită competență și pro
bitate discută despre virtuțile po
porului român reflectate in proza 
lui Sadoveanu ; sau despre lupta 
de eliberare de sub jugul fascist 
in zona Vișeu-Borșa ; ori despre 
mit și folclor in gindirea bla- 
giand. Aceeași seriozitate putea 
fi intilnită la cercurile unde se 
discutau probleme de matematică, 
chimie. Nu țl se mai pare curios 
să notezi că „anul trecut 30 la 
sută din absolvenții liceului au reu
șit să pătrundă in forme superioa

re de învățămînt". Consemnam și 
gindul îmi aducea pe retină ima
ginea copilului sărind din traversă 
in traversă pe calea ferată fores
tieră.

„Asta-i școala moroșană : grea".
Am asistat și la o serbare pre

gătită de către elevii școlii gene
rale nr. 1. Am văzut dansurile, 
am ascultat corurile, poeziile pre
zentate. Am admirat gradul de di
ficultate al exercițiilor de gimnasti
că, forța și acuratețea executării 
lor de către elevi. Și nu mi s-a mai 
părut nefiresc să notez : Școala ge
nerală nr. 1 din Vișeul de Sus are 
o bază sportivă printre cele mai 
frumoase din Maramureș. Construi
tă și dotată cu cele necesare prin 
munca patriotică a cadrelor didac
tice și a elevilor.

»'Asța-i școala moroșană".
Și încă. La o sesiune a Consi

liului popular al orașului Vișeul de 
Sus un deputat informează cu 'ce 
s-au ocupat cetățenii pe care-i re
prezintă de pe strada-cartier-vale 
unde domiciliază. Ascult și notez : 
„Ne-am îngrijit să fie lemne de 
foc la școală" și „am construit vo
luntar un dig de 400 de metri din 
nuiele și pămint ca să nu mai fie 
școala amenințată de ape".

Nu, nu-i ușoară școala moroșană. 
Dar este ȘCOALA.

Pentru că un copil urcă...

Mircea BUNEA

Reportaj din actualitatea socialistă a țării
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INSPECTORUL ȘCOLAR r
Pentru generalizarea

Trun inspet

tn concordanță 
său profesional, 

ordine, disci-

ișâ profesoară, 
mă intr 

h abat pr 
lndu-le

Pe bună dreptate, 
r statutul I
i pretinde
plină, curățenie..

le. Dar reflectă 
i o concepție • 
la rolul șl mndalită- 
c p controlului in 

xprirnînd preferința pentru 
inopinată, „incognito", cu 
ei Înfățișare 

lift chiar 
dezvăluie a

Iar. Incepind cu 

terminind cu si
tuația reflectata 
în documentele 
școlare. Dar pen- 
mi a face aprecierile de rigoare, 
trebuie să sc asigure câ asemenea 
caracteristici nu sini numai de „oca
zie" în școala pe care o controlează. 
Față de tendințele de superficiali
tate, de practicile de a se face totul 
„de ochii lumii", el are datoria să 
aibă un ochi deosebit de circumspect 
st maximă intransigentă ; Dcntru că 
asemenea atitudini manifestate in 
unele școli nu numai că falsifică 
starea de lucruri reală, dar au grave 
repercusiuni educative asupra tineri
lor ca viitori cetățeni.

Am greși insă dacă nc-am gindi că 
îndatoririle inspectorului școlar se 
opresc aici, dacă am socoti că aces- 
lea trebuie să-i ocupe cea mai mare 
parte a timpului petrecut In școală. 
IrAâțămintui epocii contemporane, 
școala societății noastre socialiste 
plasează locul inspectorului pe o 
platformă integrată total, activ și 
creator in viața unităților de invă- 
țăminL Aceasta impune ca cel che
mat să contribuie la îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ, la ri
dicarea calității întregii activități 
din școală, să fie, in primul rind, un 
profesor cu experiență și pasiune, cu 
larg orizont politic, care să simtă 
neîntrerupt pulsul catedrei ce l-a 
format, să participe In continuare la 
munca ei.

O experiență personală în acest 
domeniu mă îndeamnă să afirm că 
lecțiile la diferite discipline de spe
cialitate pot să fie eficient analizate 
in cadrul inspecției numai dacă in 
prealabil au fost trăite și realizate 
de inspector la nivelul cerințelor di
dactice actuale. Cunoașterea minuți
oasă de către inspector a bazei ma
teriale existente și a celei realiza
bile. in perspectivă, in respectiva 
școală, pot să influențeze substanțial 
conținutul și calitatea îndrumărilor 
pe care Ie formulează. De asemenea, 
situarea permanentă in realitatea vie, 
concretă a școlii, a celor investiți cu 
misiunea de control și îndrumare a 
procesului instructiv-educativ le per
mite să sesizeze, cu eficiență sporită, 
pe lingă obiectivele clasice urmărite 
fn asistențele obișnuite la lecții — 
exactitatea conținutului științific, ac
tualizarea noțiunilor și legarea lor 
de viață, de practică, îmbinarea echi
librată și adecvată a diferitelor me
tode și procedee didactice clasice și 
modeme — și capacitatea de desco
perire, de deducție și asimilare a no
țiunilor științifice noi de către elevi, 
rezultatele lecției asupra dezvoltării 
psihice și intelectuale a elevilor, pre
misele și perspectivele utilizării 
practice a informațiilor acumulate, 
într-un cuvint — lecția ca subtilă 
operă de creație didactică, in care 
profesorul este „regizorul", iar elevii 
„actorii" protagoniști. Actuala orga
nizare a inspectoratelor școlare favo
rizează și stimulează îndeplinirea 
acestor Îndatoriri majore și caracte-

puncte de vedere

ristici ale inspecției șmlare. Insprc- 
li — ca activiști politici, cu muncă 
răspundere in viața școlii, ca pro- 
tori ai noului și ai experienței va- 
>nse șl rodnice n celor mai buni 

profesori și educatori — sint promo- 
\ ați. de regulă, dintre profesorii cu 
pxprrlențâ sl lucrează direct in .spe
cialitatea lor. Se exclude astfel, in 
bună măsură, caracterul de cîiletnn- 
mm șl improvizație al îndrumărilor, 
al observațiilor, deși asemenea feno
mene n-au dispărut cu toiul din pe
rimetrul inspecției școlare.

Integrarea periodică in viața școlii 
inspectate, de care aminteam mai 
înainte, se poate realiza prin diferite 
procedee. După părerea mea. pnxc* 
deul clasic, dar nu cel mai eficient, 
anume do a Înregistra cu comentarii 
critice filmul lecției asistate, nu 
trebuie aplicat cu predilecție. Pre
gătirea temeinică, științifică și peda
gogică a inspectorului ii asigură a- 
cestuta posibilitatea do a prelua, in 
orice moment, conducerea unei lec
ții in specialitatea sa sau a oricărei 
forme de activități școlare. Condu- 

clnd el însuși 
lecții de verifica
re a gradului de 
asimilare crea
toare de către 
elevi a cunoștin
țelor x prevăzute 
de programă sau 
de formare a de

prinderilor practice și intelectuale 
prin utilizarea bazei materiale a ate
lierului. cabinetului sau laboratoru
lui. constatările privind calitatea 
muncii in respectiva școală vor fi 
mult mai concludente decit prin asis
tența la ore. Astfel de „demonstra
ții" vor fi cu atit mai grăitoare și 
convingătoare, cu cit ele sc vor rea
liza in prezența titularului catedrei, 
eventual a întregii comisii metodice 
și a direcției școlii. Se știe că oglin
da muncii profesorului, a stilului său 
de apreciere sint lucrările de con
trol date elevilor ; ele ar putea fi 
notate paralel și independent atit de 
profesor, cit și de inspector, prile
juind ulterior o confruntare a opi
niilor. Sau, bunăoară, inspectorul nr 
putea prelua.’ pe durata vizitei in 
școală, îndrumarea efectivă a comi
siei de specialitate, dirijind-o ferm 
și competent spre modernizarea con
ținutului activității sale instructiv- 
educative.

Din păcate, nu de puține ori, ase
menea obiective majore ale inspec
ției școlare sint înlocuite, prin forța 
lucrurilor, cu cercetarea și rezolva
rea a tot felul de hirtii, lipsind per
sonalul didactic de acele îndrumări 
utile și necesare pentru perfecționa
rea activității din fiecare, instituție 
de invățămint.

Prezența inspectorului In școală se 
cuvine resimțită ca prezența unui co
leg cu multă experiență, competență, 
receptivitate față de inovații utile, 
obiectivitate și tact. In felul acesta 
va dispărea tradiționalul „trac" al 
cadrelor didactice in fața inspectoru
lui. va face ca acesta din urmă să 
devină, așa cum e normal, un coleg 
care pune umărul alături de ele la 
modernizarea școlii. Revenirea pe
riodică in mijlocul aceluiași colectiv 
școlar are de asemenea o mare im
portanță pentru consecvența realiză
rii sarcinilor propuse. Perioadele de 
inspecție vor deveni pentru profesori 
ceea ce pe drept trebuie să fie : cele 
mai eficiente cursuri de perfecțio
nare la locul de muncă ; iar pentru 
inspector : etape in efectuarea unor 
observații științifice, cu conținut or
ganizat, programatic și planificat, 
realizarea unui schimb de experien
ță. promovarea metodelor pedagogice 
noi și rodnice de predare a lecțiilor, 
de educare a elevilor.

Fiecare profesor așteaptă cu ne
răbdare și primește cu plăcere, stimă 
și recunoștință, pe acel inspector al 
cărui portret l-aș schița astfel : 
„maestru" in profesie, psiholog com
petent, participant activ la viața so- 
cial-politică a localității sau județu
lui in care trăiește, exemplu de pro
bitate etică și profesională.

Cezara POPOVICI
profesor emerit

primei trepte a invățămîntului liceal

NOI UNITĂȚI ȘCOLARE
în cadrul măsurilor ce se între

prind in vederea generalizării pri
mei trepte a invățămîntului liceal 
și perfecționarea invățămîntului li
ceal, prin hotărire a guvernului, 
incepind cu anul școlar 1974/1975 
se înființează noi unități de lnvă- 
țămint, după cum urmează :

Licee de mecanică la : Alba lu
lls, Zlatna, Arad, Colibași, Cimpu- 
lung (Argeș), Bacău, Oradea (două 
unități), Dr. Petru Groza (două 
unități), Bistrița, Botoșani. Brașov 
(trei unități). Rișnov. Buzău, 
Bocșa, Cluj, Palas-Constanța, Mo- 
nni (două unități), Tirgoviște, 
Craiova (trei unități). Galați, Ro- 
vinari, Gheorgheni, Toplița, Si- 
meria. Petroșani, Giurgiu. Sighetul 
Mârmațiel, Drobeta Turnu-Sovcrin, 
Tg. Mureș. Roman. Piatra Neamț, 
Ploiești. Cimpina, Sinaia, Filipeștii 
de Pădure, Satu-Mare (două uni
tăți), Cărei, Șimleu Silvaniei, Si
biu (două unități). Iacobeni 
ccava). Timișoara, Tulcea, 
Vilcea, București (12 unități) ;

Licee de mecanică agricolă Ia 1 
Aiud, Sintana (Arad). Costești (Ar
geș), Hemeiuș (Bacău), Bec lean 
(Bistrița-Năsăud), Făgăraș, Ianca 
(Brăila), Cluj, Castclu (Constan
ța), Sf. Gheorghe, Găești, Scgar- 
cea, Ciulnița, Holboca (Iași), Săru- 
lești (Ilfov), Șimian (Mehedinți), 
Sighișoara. Balș, Bărcănești (Pra
hova), Cărei, Negrești-Oaș, Roșiorii

(Su- 
Rm.

de Vtxle, Negrești (Vaslui), Foc
șani :

Licee de electrotehnică In ; Cu- 
gir. Arad, Oradea, Bistrița, Săcelc, 
Buzău, Iași, Buftea, Baia Mare, 
Iernut, Zalău, Timișoara (două 
unități). București (patru unități) ;

Licee de construcții la : Arad, 
Pitești, Săcelc, Dej, Craiova, Iași, 
Urziceni, Sibiu, Cimpulung (Su
ceava), Timișoara, București (două 
Unități).

Licee de chimie 
Turda, Constanța, 
Călărași, Slobozia, 
bolia.

Se înființează,
licee metalurgice la : .....
Iași și Roman ; licee pentru indus
tria prelucrării lemnului la : Beiuș 
și Cehu Silvaniei ; licee pentru in
dustria textilelor șl confecțiilor la j 
Arad, Pitești, Oradea, Botoșani. 
Brașov, Buzău, Sf. Gheorghe, Si
ghișoara, Sibiu, Mediaș. Timișoara, 
Lugoj, Focșani și București ; licee 
sanitare la : Arad, Bacău, Brașov, 
Cluj, Constanța. Craiova, Hune
doara. Iași. Satu-Mare, Rm. Vilcoa 
și București ; licee pentru dome
niul îmbunătățirilor funciare și 
gospodăririi apelor la : Arad și 
Miroslava (Iași) ; licee de industrii 
alimentare la : Craiova, Roman, 
Constanța și Tulcea ; liceu econo
mic la Petroșani fi liceu agricol la 
Armășești (Ilfov).

industrială la :
Ficnl, Deva, 

Bușteni, Jim-

de asemenea, 
Tirgoviște,

(Agerpres)

tatr
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Maghcru) : Buna seara, dotnnule 
Wllde — 19,30.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert susținut de forma
țiile ieșene : corala „Anlmosi", «li- 
rijatâ de Sabin Pautza șl „Nouva 
Consonanza" condusă de Vicente 
TușcA — 19,30.
• Opera Română : Carnaval j
Invitație la vals ; Carmen — 19.

8 Teatrul Național (sala mare) : 
n fluture pe lampă — 19.30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — 19,30, (sala 
Studio) : Lozul cel mic — pre
mieră — 19,30.

• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon 7 — 19,30.

S Teatrul „Țăndărică" (sala d*.n 
alea Victoriei) : Ileana Stnziana

— 15. (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea ?

• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Jurnalul unui nebun — 20.

• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : „Pardon... 
scuza(L.. bonsoar 1° — 19.30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.30.

• Teatrul de revistă $1 comedie 
„Ion Vasilescu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.

• Ansamblul artistic „.Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece — 
19,30.

• Circul ..București" : Intflnire la 
circ — 19.30.

vrema îndelungata. Un Mitre» 
Cocor, cu cinstea lui și curățenia 
trupească și sufletească, ar fnca 
hazul mai noilor criticaștri, autori 
și ei de nuvele în care țăranul de
vine un fel de hlppv pe tractor, 
înarmat cu tranzistor, la caro as
cultă Hallelujah, si Coock-book sau 
Future blue» și Netv ape. Bietul 
Ionică a lăsat oala fi capra și trage 
la bufet cerlnd gin sau rom cuba
nez. în locul hainelor omenești este 
Înzestrat cu blugi fi petece de piele 
pe care Marioara, cnre-1 privește 
cu drag, citește : I /owe you / ? 
Foști proletcultiști, profilați pe 
post de existențialiști, ne prezintă 
uzina din H. Wells in care ingi
neri electronist! urmăresc la tran
slatoare portative emisiunile de la 
Buston, vorbind in englezește cu 
•ubaltemli lor, folosind automobile

Bun» noastră literatură a născut 
de-a lungul timpului eroi memora
bili, eroi exemplari, s-a afirmat ca 
o literatură care a pua totdeauna 
mai ales problemele timpului, In- 
gemănind aspirația socială a linei 
societăți desfășurate Intr-o luptă 
pentru bunăstarea sa cu psihologia 
individului ce nu se lasă Învins de 
vicisitudini. Șl in literatura pre
zentului multe cărți — dar nu ati- 
ten cite ar trebui — continuă pres
tigios o asemenea tradiție. Ceea re 
nu ne poate împiedica să obser
văm In unele cărți — semnate de 
autori hrăniți cu grăbire și fără 
discern&mînt cu modeste sanvișurl 
literare îngurgitate de aiurea — o 
tristă debilitate.

Un demers sibilin din partea u- 
nor critici, și el grăbiți, a făcut să 
se acrediteze pentru firile slabe pă
rerea cum că ro
manul cu tentă «BBHmBMBBaaaBH 
socială ar fl de
modat șl 
face cinste 
rilor care 
scris. De
bine de zece ani 
proza noastră aș
teaptă sâ se i- 
vească un nou 
Bălcescu, urmind 
pilda lui Camil 
Petrescu dintr-Un 
om intre oameni, 
amplă frescă a pa
șoptismului, dar, 
vedeți dumnea
voastră, eroul ardent, visînd la fe
ricirea patriei Iul, la eliberarea el 
spirituală și socială, mai este pus 
la Index de către cite o cronică- 
reasă care scrie pe rupte recenzii 
în subsolurile revistelor, confun- 
dind, printre altele, mondena luare 
de seamă a filmului cu gangsteri, 
cu Istoria cea mai sacră pentru 
noi. Mai recenți doxologi, înar
mați cu dicționare cărate din di
verse metropole ișl irosesc vre
mea în demonstrații cu lux de 
amănunte, din care ar reieși — 
nici mai mult, nici mai puțin — 
cum că ne-am afla cam In coada 
altora dacă n-am promova litera
tura angoasei, a incertitudinii, a 
omului dublu, mușcat de îndoieli 
și care găsește singura scăpare în 
drogul alcoolului (in lipsă de he
roină. hașiș, L.D.S. și alte delica
tese). Decorul unora din noile ro
mane — apărute sub proteguirea 
unei critici nereceptive, pare-se. la 
tradiționalism, la ce e specific și 
care vede în legendarii noștri hai
duci nu niște oameni revoltați care 
vor să elibereze mulțimea de spo
liere, ci un fel de briganzi cu iata
gane și șalvari, uitind. din ignoran
ță, ițarii și briul, pistolul cu doi 
craci și biciul cu care erau spo
vediți la stilpul infamiei lacomii 
și vînduți neamului — nu mai 
este cel ‘baladesc din Baltagul lui 
Sadovea'nu (autor trimis și 
apa Lethei). ci unul mai 
care hruba bahică deține 
loc. O statistică ar putea 
din romanele noastre mai 
pete — apărute, multe, sub titluri 
enigmatice, derutante — cantități 
de alcool, care ar putea fi vîndute

V.________ ________

Fro/ de carton
Însemnări de Eugen BARBU

el pe 
nou in 
primul 
culege 
proas-

Ford-Capri și casetofoane Italie* 
neștl In raliurlle lor cu iubite pla
tinate, in week-end pină la casa 
părintească de la Adunați! din 
Deal. Evident, în astfel de cărți, 
nu ne va mai surprinde -faptul că 
muncitorul din zilele noastre mes
tecă chewing-gumm, răsfoiește 
Play Boy șl dansează la Casa de 
cultură rock and roll. Totul merge 
in astfel de romane ca pe roate, 
un pitoresc de tinichea însuflețeș
te sutele de pagini dăruite tiparu
lui cu o inconștiență suverană 
de-ai zice că pe Bărăgan lucrează 
o armată de roboți pe tractoare. în 
timp ce locuitorii din Ciulnița, 
Slobozia mare și mică sînt cu toții 
în smocking la hotelurile de pe li
toral. Studentul din unele poves
tiri e un fel de cinic mardeiaș care 
își alege iubita din baluri organi
zate cu prilejul carnavalului anual 
al studenților ; o cară la mare cu 
mașina personală și o abandonează 
grupurilor de colegi care abia aș
teaptă să-și arate virtuțile.

Să nu fie cu păcat, nu vreau sâ-1 
uit pe schizofrenic, pe „complexa
tul mintal", nu vreau să las de-o 
parte pe fiicele țigării Kent (lungă 
și cu filtru) care-și duc nopțile în 
misterioase baruri de zi. Nu vreau 
să-i uit nici pe doctorii cinici care 
populează unele romane, oameni 
cu cariere încărcate, pline de fapte 
care mai de care mal imunde. Se 
practică in cite o carte de proză 
biografia lușe, cu „eroi*4 însoțiți de 
amante recrutate la studioul Buftea 
sau prin cabinete de gerontologie. 
Apar eroine macerate de un plictis 
congenital, monologind lung și in-

descifrabil povești bovarice ț apar 
adolescenți aflați in stare inlțiatlcâ 
si Invâțați de doamne cu soți ia 
primărie, libertari și ei pină la re
fuz. Eroii unor asemenea cărți, cu 
toții mitomani, capabili de acte 
exacerbate, scăplnd controlului so
cial, iși admiră mușchii in oglinda 
sau pur și simplu se declară fru
moși ca Adonis. O cunoscută proza
toare, nu lipsită de talent altfel, po
vestind numai la persoana Intiia, 
își descrie savantele reliefuri ola 
trupului cu o Sncintare care aproa
pe jignește. Mița Biciclist» a fost 
înlocuită cu un fel de pilot de în
cercare care gonește pe șoselele 
naționale, strivind giștele și ciinii. 
O frenezie dubioasă domnește in 
actele acestor fantoșe literare care 
fac orice numai să nu muncească. 
Un lung monolog neîntrerupt înso

țește capitol de 
capitol pe eroul 
introvert care nu 
Stle să povesteas
că decit ce i se 
intimplă lui, adică 
ceva fără însem
nătate. adică o 
omfaloscopie fără 
început si fără 
sfirșit, în care 
cele mai nebuloa
se tendințe se a- 
mcstecă... Asta ca 
să nu mai vorbim 
despre invențiile 
hidoase in care 
eroul devine — 

lmltînd servil un celebru model — 
clapon, gindac sau, pur și simplu, 
un dulap. Dar ce jalnici claponi !

Stai și te întrebi de unde dezu
manizarea asta atît de îngrozitoa
re ? Doar știm bine că lumea din 
jur nu e o lume de nebuni, de vic
time ale tratamentelor psihiatrice 
nereușite 1 De unde acest curaj de 
a mistifica, de a escamota viața, 
adevărurile el, nu o dată neplăcute, 
dar adevăruri ? Bineînțeles, ordi
nea, legea și armonia nu au dis
părut din cultură și doar din capul 
unor asemenea autori care au cu
rajul să acopere hirtia cu orice, au
tori ce par a vrea să ne convingă că 
trebuie să ne preocupe mai mult 
Întunericul și lipsa de conștiință. 
Dar oricite asemenea inovații se 
vor mai aduce in literatură ca și 
în alte arte, In ce mă privește voi 
rămîne mereu in admirația celebrei 
Picta a lui Michelangelo, neînțele- 
gind zelul celor care umplu lumea 
cu sirme, paralitici de ipsos sau 
eroi care nu au nimic de arătat 
lumii în afară de o infernală ve
nalitate. Există încă oameni buni 
și ei sint cel mai mulți în această 
lume și vor exista cit va fi lumea 
lume ; mai există dragoste și fru
mos, aspirație și abnegație. Toata 
aceste adevăruri, la indemina ori
cui de altfel, prezente in opera a- 
celor scriitori care înțeleg să-și 
pună talentul in slujba semenilor, 
mă îndreptățesc aă cred că bietele 
cărți împovărate cu eroi de carton 
cum sînt cei despre care am scris 
aici vor rămîne doar un trist de- 
șeu pentru biblioteci și cititori.

J
• Frații Jderi : PATRIA — 9; 12;
15; 18; 21, BUCUREȘTI — 8,36;
11,15; 14,15; 17,15; 20,15.
• Omul din Înalta societate i 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45, CAPITOL — 9,15; 11,30; 14; 
16,15; 18.30; 20,45.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOIN/V — 9.45; 11.15.
• Mai tari deck moartea : DOI
NA — 12.30; 14.45; 17,15; 19,45.
• Valea prafului de pușcă : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, FESTIVAL — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, FAVORIT — 
9,15; 11.30; 13,45: 16; 18,15; 20.30, 
CASA FILMULUI (bd. Magheru 
nr. 29) — 15; 17,30; 20.
• Păcală : DACIA — 9; 11,45; 15; 
17.45; 20,30, LIRA — 15.30; 19; CO- 
TROCENI — 11; 14; 16,45; 19,15.
• Ce drum să alegi : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30. MELODIA — 9; 11.15; 13,30;
16; 18.30; 20.45, GLORIA — 8,30;
11; 13,15; 16; 18,15; 20.30. MODERN 
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Trei scrisori secrete : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,13;
20.30.
• Rio Lobo : GRIVIȚA — 8,45;
11,15; 13,30; 15,43; 18,15; 20,30, FLA-

9,15; 11,30;

MURA — 9; 11,13; 13,30; 18; 13,151
20.30.
• Valurile Dunării t LUMINA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Cidul : VICTORIA — 9; 12,30; 
16.15; 19.43, VOLGA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Un comisar acuză : BUZEȘTI 
— 9: 11,30; 13,43; 16; 18,30; 20,45, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

cinema
— 9; 11,15;18; 20,15, FLACĂRA 

13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Le Mans : ARTA 
17,45; 20.
• Lumea se mișcă —
Peisaj după bătălie — 18.45,__
«rina pierdută — 20.45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Călărețul fără cap : BUCEGI

— 15,45; 18; 20,15, MUNCA — 16; 
18; 20.
• Aurul negru din Oklahoma : 
DRUMUL SĂRII — 13,30; 18; 30,15.

15,30;

14.30; 16.30, 
Bă-

• Țarul Ivan își schimba profe
sia : CIULEȘTI,,— JS.30: 18: 20.13.
• Cea mal frumoasă seară din 
viața mea ; FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
• Al șaptelea cartuș s CRlNGAȘI
— 16: 18.15. .
• Fantastica aventură a Iul „Nep-
tun“ ; FERENTARI — 15.30; 18;
20,13.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : PACEA — 
15,30: 17,45; 20.
• Cintecul Norvegiei ; MOȘILOR
— 9: 12,30; 16; 19,30.
• Secretul lui Buddhz : UNIREA
— 15.45; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor : VITAN
— 15,30; 18: 20,15.
• Porțile albastre ale orașului t 
COSMOS — 13,30; 18; 20,15, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.15.
• Omul cu creierul transplantat : 
POPULAR — 15.30; 18.
• Ceața : POPULAR — 20.15.
• Drumul spre Vest : VIITORUL
— 17,15; 19,45.
• Structura crlstalalul : VIITO
RUL — 15,30.
• Luna furioasă : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Samblzanga : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 16; 18; 20.

PREMIERĂ LA OPERĂ

Triptic de balet

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
LA BUENOS AIRES ACTUALITATEA LA TENIS întreceri sportive
Argentina - România: 2-1 Năstase și Newcombe, favoriți

(Prin telex, de ia corespondentul 
nostru).

Nici in cel de-al doilea meci sus
ținut in America de Sud. selecționata 
noastră reprezentativă nu a reușit 
să obțină un scor pozitiv, fiind în
vinsă, la limită, de data aceasta de 
echipa Argentinei cu scorul de 2—1 
(0—1), luni seara pe stadionul Velez 
Sarsfield din Buenos Aires. Cele trei 
goluri ale partidei au fost înscrise, 
in ordine, de Kun (min. 25), House- 
mann (min. 57) și Kempes (min. 75).

Meciul, disputat in fața a peste 
40 000 de spectatori, a prilejuit o în- 
tllnire fotbalistică de un bun nivel 
tehnic, cu numeroase faze de gol 
la o poartă și la cealaltă, de mare 
cursivitate și ambiție din partea 
ambelor formații și s-a desfășurat 
In limitele unei perfecte sportivi
tăți.

întiinirea a debutat cu atacuri suc
cesive și foarte rapide ale argen- 
tinenilor. Timp de zece minute a 
fost un adevărat iureș, ieșind in e- 
vidență faptul că jucătorii localnici 
fac o partidă a orgoliului, dorind 
să învingă. Dar apărarea noastră a 
funcționat fără greșeală, reușind nu 
numai să destrame acțiunile ofen
sive ale gazdelor, ci să echilibreze 
jocul in ansamblu, pentru ca apoi să 
preia conducerea ostilităților. Marea 
ocazie ratată de Kun in min. 10 
(singur cu portarul Santoro) a mar
cat începutul unei perioade de 35 
de minute in care echipa României 
a primit aplauze la scenă deschisă 
pentru frumoasele și eficientele 
faze și combinații realizate. Lucescu 
(min. 15) și Kun (min. 17) au avut 
golul in virful ghetei, cum se spune, 
în min. 25, Anghelini. Dinu. Dudu 
Georgescu și Kun au realizat o 
combinație pe toată partea dreaptă 
a terenului, ultimul înscriind după 
ce a driblat și portarul. După 1—0, 
reprezentanții noștri controlează des
fășurarea jocului. Marcu, mai de
zinvolt poate decit pe terenul de la 
Craiova — de altfel dezinvoltura și 
aplombul cu care Marcu a jucat 
atit împotriva Braziliei, cit și împo
triva Argentinei, a fost, alături de 
evoluția lui Anghelini, una dintre 
cele mai plăcute surprize ale turneu-

lui — dovedește o mare abilitate în 
depășirea adversarilor. La o fază 
petrecută spre finalul primei re
prize Marcu n-a putut fi oprit in 
drumul spre poartă decit printr-un 
fault repetat

Pauza s-a dovedit mai bună pen
tru gazde. Imediat după reînceperea 
jocului, selecționata Argentinei — 
impulsionată puternic de House- 
mann, introdus in locul lui Cha- 
zarreta, și de încurajările galeriei — 
atacă cu o energie extraordinară o 
echipă care arată încet, incet, că 
este deficitară la capitolul pregătire 
fizică. Housemann egalează, iar Kem
pes aduce victoria, in urma pasei- 
cadou primite, in careu, de la... 
Iordănescu.

Așa cum s-a desfășurat jocul un 
rezultat de egalitate ar fi fost mai 
just

Revăzind cele două jocuri susținute 
de selecționata noastră la Sao 
Paulo și Buenos Aires, trebuie 
să arătăm că randamentul ei a fost 
superior in partida cu Argentina, 
deși partenerul de intrecere i-a pus 
mai multe probleme, dar și aici a 
arătat aceleași deficiențe : o anu
mită nehotărire asupra ideii în care 
vrea să acționeze, fapt ce duce la 
apariția unor desincronizări ale an
samblului in multe momente ale 
jocului ; suport fizic limitat ; lipsa 
unui spirit competitiv mai accen
tuat (ca și la Sao Paulo, unii dintre 
jucători au acceptat ideea infringe- 
rii, iar eforturile lui Lucescu, Dinu 
sau Marcu n-au fost susținute cu 
convingere). Acest aspect ni se pare 
cel mai important pentru viitorul 
actualului lot al selecționatei re
prezentative, resemnarea fiind cel 
mai mare dușman al performanței.

In partida de luni seara s-au re
marcat Dinu, Marcu, Lucescu, An
ghelini și, respectiv, Brindisi, Hou
semann, Santoro, Kempes și Bal- 
buena. Exemplar arbitrajul argen- 
tineanului Arturo Ithaurralde.

Selecționata de fotbal a României 
ge întoarce in Capitală joi după- 
amiază.

Românul Ilie Năstase și australia
nul John Newcombe au fost desem
nați drept principalii favoriți ai fa
zei finale a „Circuitului W.C.T.“, 
programată, între 8 și 12 mai, la 
Dallas (Texas). Mai sint calificați 
pentru turneul de la Dallas ameri
canii Stan Smith, Arthur Ashe, aus
tralianul Rod Laver, olandezul Tom 
Okker și suedezul Bjorn Borg. Cel 
dc-al optulea finalist va fi cunoscut 
în urma rezultatelor ce se vor înre
gistra in ultimele două turnee ale 
competiției, care se desfășoară in a- 
ceastă săptâmină la St. Louis șl 
Denver.

Au început întrecerile ultimelor 
două turnee contind pentru actuala 
ediție a „Circuitului W.C.T.".

La St. Louis (grupa a II-a), tenis- 
manul sovietic Aleksandr Metreveli 
l-a învins cu 3—6, 6—3, 6—2 pe 
americanul Jack Gorsuch. Alte re
zultate : Sid Ball (Australia) — Jiri 
Hrebec (Cehoslovacia) • 6—2, 6—4 ; 
Ross Case (Australia) — Raz Reid 
(S.U.A.) 7—6, 6—4 ; Jaime Fillol
(Chile) — Bill Heinbecker (S.U.A.) 
6—1, 6—3 ; Phillips Moore (Austra
lia) — Torben Ulrich (Danemarca) 
6—4, 6—0.

în concursul de la Denver (grupa 
a III), englezul Mark Cox l-a elimi
nat cu 6—3, 6—3 pe japonezul Jun 
Kamiwazumi. Alte rezultate : Tom 
Leonard (S.U.A.) — Antonio Munoz

V. PAUNESCU

(Spania) — 6—7, 6—3, 6—4 ; Haroon 
Rahim (Pakistan) — Roy Barth 
(S.U.A.) 2—6, 6—2, 6—2 ; Graham
Stilwell (Anglia) — Dick Dell (S.U.A) 
6—2, 6—4.

★
Meciurile din turul 3 al competiției 

de tenis „Cupa Davis" (zona euro
peană) se vor disputa între 3—5 mai 
după următorul program: grupa A: 
Portugalia — Franța ; Austria — 
Noua Zeâandă ; Suedia — Polonia ; 
Olanda — Finlanda; grupa B: Re
publica Arabă Egipt — Anglia ; 
Belgia — Iugoslavia ; R. F. Germa
nia — Danemarca ; Spania — Nor
vegia. Echipele României și Italiei, 
în grupa A, cele ale ” ” ~ " 
Cehoslovaciei, în grupa 
llficate direct pentru 
zonei europene.

U.R.S.S. și 
B, sint ca
semil inalele

FederațieiComitetul director al 
internaționale de tenis s-a întrunit, 
la Moscova, pentru a pregăti agenda 
de lucru a adunării generale a1 
F.I.L.T., programată în luna iulie în 
Olanda. Comitetul director a cerut 
ca pe ordinea de zi să fie inclusă 
din nou propunerea excluderii Re
publicii Sud-Africane din „Cupa Da
vis". Va fi luată în studiu propune
rea ca pe viitor intîlnirile din „Cupa 
Davis" să poată fi jucate și pe teren 
acoperit. Nu a fost adoptată nici o 
decizie cu privire la campionatul 
american interorașe (W.T.T.) ce ur
mează s& înceapă la 6 mai. Poziția 
F.I.L.T. față de W.T.T. va fi pre
cizată cu ocazia adunării generale.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

GIMNASTICA. — La Plovdiv e-a 
disputat intilnirea internațională a- 
micală de gimnastică dintre selecțio
natele de juniori ale Bulgariei și 
României. Victoria a revenit gazde
lor cu scopul de 269,25—265,15 puncte.

La individual compus pe primul 
loc s-a clasat gimnastul român So
rin Cepoiu cu 55.50 puncte, urmat 
de bulgarul S. Narodikian — 54,10 
puncte.

Spasski și Anatoli Karpov, care fu
sese întreruptă la mutarea 41-a. 
Partida s-a încheiat remiză. Scorul 
meciului este în prezent egal : 2,3— 
2,3 puncte.

studențești
Astăzi încep, la Cluj, finalele stu

dențești pe țară din cadrul ,.Cupei 
tineretului" (ediția de vară). Peste 
900 de studenți și studente, repre- 
zentind 19 centre universitare, se 
vbr întrece la mal multe discipline 
sportive. în program figurează în
treceri de atletism, orientare turis
tică, baschet, volei, handbal și fot
bal. Competiția se încheie la 26 
aprilie.

La sfîrșitul acestei săptămînî, vor 
evea loc la Brașov campionatele 
studențești de tir. în zilele de 27 și 
28 aprilie, la Timișoara se vor des
fășura campionatele universitare de 
judo. La această competiție va par
ticipa și echipa selecționată studen
țească a țării noastre care se pre
gătește in vederea Campionatelor 
mondiale universitare, programate 
în Belgia. Echipa de judo s-a întors 
recent din Franța, unde a participat 
Ia un turneu desfășurat la Stras
bourg.

încă un triptic de 
balet pe scena Operei 
Române. Recentul trip
tic coregrafic îl dato
răm viziunii lui Oleg 
Danovski asupra a 
trei piese simfonice 
de mare popularitate. 
Este abordat „Carna
valul" lui Schumann. 
Este de fapt o suită de 
piese in care defilează 
Pierrot și Arlechin și 
Colombina (celebri 
eroi ai Commediei 
dell’arte), iar alături 
de ei, Florestan și 
Pantalone, Chopin și 
nostalgicul Eusebius... 
Oleg Danovski a dorit 
o desfășurare spumoa
să, crearea atmosferei 
de carnaval. Foarte 
reușită Colombina 
(plină de nerv, sigură 
de fiecare mișcare — 
Gabriela Nicolcscu). 
Apoi Arlechinul — 
realizat subtil de A- 
drian Gheorghiu, cu 
treceri nuanțate de la 
grimasa tristeții la 
zimbetul concesiv, la 
hazul amar, cu mișcări 
aparent haotice. De 
asemenea, Ștefan Bă
nică — Pierrot, Cris
tina Saru — grațioasa 
Chiarina, Amatto Che- 
ciulescu — distins in 
rolul lui Chopin, Boji- 
dar Petrov in șugubă
țul Pantalone au im
pus personajele pe 
care le întruchipau. în 
rest însă, coregrafia 
nu ni s-a relevat 
deplin realizată, 
torită faptului 
celelalte figuri, 
lalți eroi nu au 
bine individualizați, au 
apărut și dispărut me
teoric, pentru că miș
carea ansamblului nu 
avea o viziune clară, 
nu se închega perfect.

Partea mediană a 
tripticului, „Invitație

ca
da
că

LOTO

ȘAH. — în cadrul semifinalelor 
turneului candidaților la titlul mon
dial de șah, la Leningrad a fost con
tinuată a 5-a partidă dintre Borie

CROS. — Tradiționalul cros al zia
rului „Pravda" s-a desfășurat anul 
acesta in orașul Frunze, reunind 
peste 1 500 de concurenți. „Cursa 
așilor", disputată pe distanța de 
8 000 m, a revenit lui Anatoli Ba- 
drankov, cronometrat cu timpul de 
24’53”4/10. Proba feminină a fost ciș- 
tigată de Tamara Panghelova, care a 
parcurs 2 000 m in 6T6"2/10.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA SPECIALA 

A PRIMĂVERII DIN 23.IV.1974
FAZA I
EXTRAGEREA

34 58 70 48. 
EXTRAGEREA

44 68 10 40 55.
FAZA a II-a
EXTRAGEREA

53 43.
EXTRAGEREA

33 3 18. 
EXTRAGEREA

46 64 34 30.
FAZA a IlI-a
EXTRAGEREA 

49 83 11 1 6 87.
EXTRAGEREA _ ____ _  ._

89 17 69 45 51 15 57 40 70.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI J 

3 805 711 lei. din care 86 881 lei ra
port cat. A.

I : 51 27 12 76
a II-a : 82 59 49 77

a 74
IV-a : 84

V-a: 16
72 26
15 74

a Vl-a : 65 84 3

a Vil-a : 30 73
72

50

tv

la vals" de Weber, ni 
s-a părut mult mai 
reușită. Oleg Danovski 
a gindit-o ca un vis 
de dragoste, un poem 
în care simbolul este o 
gingașă floare, simbol 
de tinerețe și puritate. 
Păcaț insă că protago
niștii nu s-au armoni
zat deloc. Am aplau- 

x J v/u‘,wl unui ex- 
balerin, unul 

cei mai tineri 
ai baletului 

Române — Ma-

dat debutul 
celent 
dintre 
artiști 
Operei

CARNET
MUZICAL

rin Boicru, convingă
tor, sensibil, realmen
te o prezență. Dar a 
fost neinspirată 
tribuirea * 
taru în 
rol mult 
pentru ,______ ....
expresive ale artistei. 
Astfel incit, dintr-un 

duet de dra- 
după cum am 
sensibil

dis-
Aurorei Ro- 
rolul fetei, 
prea dificil 
posibilitățile

frumos 
goste, 
spus, 
am asistat mai 
la un „solo" 
grafic...

Fără îndoială ____
succesului acestei pre
miere s-a aflat în pie
sa „Carmen" de Bizet- 
Scedrin. Aici planuri
le : muzică-coregrafie 
(Oleg Danovski), sce
nografie (Paula Brin- 
coveanu) au fost gîn- 
dite inteligent S-a 
tradus fericit simbolul 
„lanțurilor", în miș
care, în liniile și culo
rile proiectate pe 
fundalul scenic ; de 
asemenea simbolurile 
dragostei fi urii și-au 
găsit expresive cores-

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalfl • Introducere In 
informatică * Biologie (anul 
III) : Fiziologia inimii • in
terferențe științifice : Cosmo
nautică.

10.00 Curs de îimba engleză,
10.30 Curs de limba rusă.
11,00 Film pentru tineret : „Boxe

rul" — producție a studiouri
lor cinematografice poloneze.

18,00 Curs de limba germană.
16.30 — 17,00 Curs de limba fran

ceză.
17.30 Telex.
17,35 Atenție la... neatenție !
18,00 Muzică ușoară cu formația 

■ Venus L".
18,20 Micii meșteri mari.

gindit, 
mult 
core-

cheia

pondențe. Imaginea u- 
nor pomi singuratici 
desfrunziți, pe care 
numai vremea rea ii 
poate aștepta, era de 
fapt glasul iubirii pier
dute, al deznădejdii, 
sămința răzbunării. Cu 
fiecare moment 6-a 
marcat tensiunea, s-a 
pregătit deznodămin- 
tul. Magdalena Popa 
(Carmen) a fost per
fectă, dacă un artist 
poate atinge cu adevă
rat perfecțiunea. Era 
dorința ei, poate, să 
arate că nu este numai 
o grațioasă lebădă sau 
Giselle, sau frumoasa 
din pădurea adormită, 
sau oricare personaj 
al celebrelor partiturii 
coregrafice cărora ex* 
celenta noastră artistâ1 
le-a dat viață scenică, 
în Carmen, Magdale
na Popa a făcut de
monstrația unei exce
lente virtuozități. La 
rîndul său, Ion Tugea- 
ru și-a susținut cu 
vervă partitura, cu vi
brația necesară creării 
portretului lui Don 
Josă, așa cum l-au 
gindit Merimăe, Bizet. 
Un Don Josâ pătimaș, 
o explozie de tempe
rament, un Don Jos4 
care, prins în mre
jele dragostei. este 
neiertător, acționează 
dur, impulsiv. Expre
siv, cu aerul cucerito
rului mereu aclamat, 
a fost și Petre Ciortea 
in rolul distinsului to
reador. Escamillo.

„Carmen" este, așa 
cum am spus, piesa 
de greutate a acestei 
recente premiere, pie
sa care va avea cu 
siguranță un mare 
aucces de public.

Smaranda 
OȚEANU

18,45 Selecțlunl din baletul k.Pri
măvara" pe muzică de Cor
nel Trfillescu.

19,10 Tragerea iPronoexpres.
19.20 1001 de seri : Povestea lui 

Rumcajs.
19,30 Telejurnal. 
20,00 Teleobiectiv.
20.20 Telecinematec* î t,Un om 

pentru eternitate". Regia : 
Fred Zlnemann. Cu : Paul 
Scofield, Wendy Hiller, I-co 
Mc Kern, Orson Welles. Su- 
zannafi York, John Hurt, 
Corin Redgrave, Vanessa 
Redgrave.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Pagini de umor : „Ce vrăji 

a mai făcut nevasta mea".
20,25 Meridiane literare.
21.00 Telex.
31,05 Relntllnire cu Nana Mous- 

lcouri, Franco Corelli și Harry 
Belafonte.

31,53 Universitatea TV.
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VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE,
Al COOPERĂRII $1 PLANULUI AL REPUBLICII BURUNDI

I

Recepție in onoarea participantilor 
la sesiunea Comisiei Economice a 0.N.II.

Marți dimineața au început convor
birii».’ oficiale dintre George Maco- 
vescu. ministru] afacerilor extern» 
al R'PubUdj SocialUte România. vi 
Arldmon Simbananiye, ministrul 
aîarenlor externe. «I cooperării ei 
planului al Republicii Burundi.

La convorbiri au participat Nlco- 
***’ Ghcnea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. loan Florescu, 
«dlunrt al ministrului «merțuiui 
ex-retor si cooperării economice In
ternaționale, Ion Bogdan, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului si 
cr r»log;r reprezentanți ai Comisiei 
mixte interguvemamentale roman<>- 
burundrze. Din partea burundeză au 
rirtldpat Alexandre Gashikamyl, 
director general la regia de electri
citate fi ape (Rodigcsco). Aloy» 
Ndenzako. d.rector la Departamentul

Dejun oferit de ministrul afacerilor externe al României
Ministrul afacerilor externe al Re- 

puhJicii Socialiste România. George 
Macovtscu. a oferit, in saloanele ho
telului Athcnbe Palace, un dejun in 
onoarea ministrului afacerilor ex- 
t< me. al cooperării $i planului al Re
publicii Burundi.

Salutind cordial oe mesagerii pe
narului burundez. in toastul rostit cu 
acest prilej, ministrul George Maco- 
v'scu a spus : Sint convins că vizita 
6 unneavoastră in România, convor- 
l,’ rile ne care le-am începui si cele 
ne care le roti avea in continuare, 
vor contribui la o mal bună cunoaș
tere reciproca intre cele douâ țări si 
popoare. Traducind in fapte dorința 
comună a Doooareior român și bu
rundez de a dezvolta relații priete
nești do cooperare, bazate oe prin
cipiile unanim recunoscute ale res
pectării independentei și suverani
tății naționale, egalității in drepturi, 
r.c-amestecului In treburile interne si 
avantajului reciproc, guvernele noas
tre au încheiat acorduri in dome
niile comerțului si cooperării econo
mice. tehnice si cultural-stiintifice.

Folosesc acest prilej — a spus In 
continuare ministrul român — pen
tru a exprima hotărî rea guvernului 
român de a întreprinde toate măsu
ri'e pentru a favoriza valorificarea 
multiplelor posibilități de amolifica- 
re a acestei cooperări, care corespun
de pe deplin intereselor celor două 
popoare si intereselor cauzei nobile 
a Păcii si Înțelegerii internaționale.

Poporul român — a subliniat vor
bitorul — urmărește cu deosebit in
teres si profundă satisfacție marile 
transformări Înnoitoare care au loc 
in Africa și in alte continente. Vi
zitele efectuate de președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, in 1972 $i in acest an. 
In mai multe țări din Africa, con
vorbirile pe care le-a avut cu șefii 
acestor state și cu conducători ai 
mișcărilor de eliberare națională 
constituie o expresie elocventă a le
găturilor prietenești care unesc 
țara noastră cu statele conti
nentului african, a solidarității de- 
piine a poporului român cu lupta 
justă dusă de popoarele Africii pen
tru lichidarea definitivă a colonia
lismului și a politicii de discrimina
re rasială și de apartheid. Aceste 
vizite au deschis noi • perspective 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre poporul român și 
popoarele africane.

România — ea însăși o țară in curs 
de dezvoltare — a spus vorbitorul, 
consideră că este necesar de a se 
asigura, pnn eforturi SDorite. atit 
pe plan național, cit și internațional, 
progresul «mai rapid al țărilor in 
curs de dezvoltare in scopul înlătu
rării decalajului economic și teh- 
nico-științific care le desparte de ță
rile dezvoltate. In vederea realiză
rii acestui nobil scop, România se 
pronunță pentru dreptul suveran al 
tuturor statelor de a folosi, conform 
propriilor lor interese, bogățiile na
turale și toate celelalte resurse de 
care dispun, de a avea acces liber 
la cuceririle științei și tehnologiei 
moderne.

Ca țară europeană. Republica So
cialistă România desfășoară o acti
vitate multilaterală pentru întărirea 
securității și cooperării in Europa, 
fiind, totodată, convinsă că realiza
rea acestor obiective va exercita o 
influență pozitivă asupra păcii și 
sc4 uri lății in lume și că ea va con- 
traiui la promovarea unei largi co
laborări internaționale.

De altfel, noi considerăm că un 
rol important In crearea premiselor 
unei cooperări rodnice intre poooare 
și unei păci trainice in lume revine 
Organizației Națiunilor Unite. Toc

Geologiei si Minelor, alte persoane 
oficiale.

Drsfftfurste intr-o atmosferă cor
dială, convorbirile nu abordat aspec
te ale dezvoltării relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări, precum ți 
uncie probleme ale situației inter
naționale.

După-Amiază, Ion PAțan, vice- 
prim-minislru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si al coope
rării economice internaționale, a 
avut o intllnire de lucru cu Artâmon 
Simbananiye, ministrul afacerilor 
externe, al cooperării si planului al 
Republicii Burundi. Au participat 
persoane oficiale române și burun- 
deze.

Au fost examinate, cu acest pri
lej, probleme privind dezvoltarea 

mai de aceea. România acționează 
cu consecvență in vederea creșterii 
rolului și eficienței Națiunilor Unite 
in spiritul apărării independenței și 
suveranității fiecărui stat, a dreotu- 
lui fiecărui popor de a-șl hotărî in 
mod liber și fără nici un amestec 
din afară destinul său. de a se 
bucura pc. deplin de cuceririle știin
ței și tehnicii moderne.

îmi exprim convingerea că schim
bul nostru do vederi de astăzi, ca și 
convorbirile pe care le veți avea in 
continuare, vor contribui la extinde
rea colaborării prietenești româno- 
burundeze, că vor apărea posibilități 
noi de coooerarc in domeniile eco
nomic, cultural, tehnic și științific, 
ceea ce corespunde, cu siguranță. 
Intereselor celor două popoare ale 
noastre.

După părerea noastră, există con
diții prielnice pentru instaurarea 
unei asemenea colaborări Intre Re- 
publica Socialistă România șl Renu- 
b’ica Burundi și avem certitudinea 
că vom găsi împreună modalitățile 
corespunzătoare ale unei cooperări 
reciproc avantajoase.

în încheiere. George Macovescu a 
toastat in sănătatea președinte’ui 
RcDublicii Burundi, colonel Michel 
Mieombero. a ministrului afacerilor 
externe, al cooperării și planului, a 
celorlalți oaspeți burundezi, pentru 
prietenia româno-burundeză. pentru 
fericirea și prosperitatea celor două 
popoare.

Mulțumind guvernului român pen
tru invitația adresată de a vizita 
țara noastră, ministrul Artemon 
Simbananiye a declarat: Sint, așa.cum 
ați spus dv. atit de bine, domnule 
ministru, purtătorul unui mesaj de 
prietenie și al unui mesaj de coo
perare. Un mesaj de prietenie pen
tru că de mulți ani Republica So
cialistă România și Republica Bu
rundi întrețin legături trainice, 
și aceasta pentru că popoare
le noastre s-au angajat pe ca
lea prieteniei, pe calea solidarității. 
Un mesaj de admirație pentru țara 
dv., care se remarcă prin lupta pen
tru demnitatea sa. pentru apărarea 
indeoendenței sale, pentru a păstra 
personalitatea sa _și, in același timo, 
pentru succesele pe care le-ați ob
ținut nu numai pe plan politic șl 
diplomatic, dar și economic. De 
asemenea, sînt purtătorul unui me
saj de cooperare pentru câ țara dv., 
așa cum am spus, ne-a permis să 
cănătăm sentimentul că. contrar ce
lor prezise de unii, nu sîntem con
damnați sâ răminem cei mal săraci 
din lume și că, probabil, și noi vom 
putea demara pc plan economic. Aș 
vrea, domnule ministru, să vă spun

întrevederi la Consiliul Central al U.G.S.R.
Marți, tovarășul Mihai Dalea. pre

ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a primit delegația Sindi
catului din industria alimentară din 
R.F. Germania, condusă de Herbert 
Stadelmayer. președinte.

Desfășurată intr-o atmosferă cor
dială, convorbirea a evidențiat bu
nele relații stabilite intre sindicatele 
din România și R.F. Germania.

★
La Consiliul Central al Uniunii 

Generale a Sindicatelor din România, 
a avut loc marți, o intilnire intre o 
delegație a Consiliului Central și o 
delegație comună a Federației Sin- 
rhCatelor din Palestina și Federației 
Generale a Sindicatelor Iordaniene, 
care face o vizită de prietenie și 

schimburilor științifice, precum si a 
cooperării tehnico-științificc dintre 
cele douâ țări.

*
în aceeași zi. Bujor Almfișan, mi

nistrul minelor, petrolului fi geolo
giei, ți Artdmon Simbananiye, mi
nistrul afacerilor externe, al coope
rării si planului al Republicii 
Burundi, au avut o Întrevedere 
consacrată unor aspecte practice ale 
cooperării In domeniul minier, In 
vederea înfăptuirii Înțelegerilor con
venite cu prilejul primei sesiuni a 
Comisiei mixte intcrguvcrnamentale 
româno-burundezo. care a avut loc 
la București in luna ianuarie 1974.

Oaspeții au vizitat apoi întreprin
derea geologică de prospecțiuni din 
Capitală.

(Agerpres)

că In cc privește țara noastră, vrem 
Bă contribuim la întărirea păcii, 
vrem să contribuim la dezvoltarea 
cooperării in lume.

Evoclnd vizita făcută de președin
tele Nicolae Ceaușescu intr-o serie 
dc țări ale Africii, vorbitorul s-a re
ferit oe larg la sprijinul pe care il 
acordă România socialistă luptei po
poarelor africane împotriva colonia
lismului, neocolonialismului și discri
minării rasiale. Africa — a spus in 
continuare vorbitorul — este un con
tinent care a fost considerat. întot
deauna, de dușmanii săi, ca un con
tinent sărac, deși dispune dc bogății 
uriașe. Condiția dezvoltării Africii 
implică respectarea principiilor su
veranității și independenței națio
nale. a neamestecului in afacerile 
interne. Noi trebuie să concretizăm 
aceste principii nu numai in relațiile 
cu țările africane, dar șl cu celelalte 
popoare ale lumii.

Domnule ministru, noi sîntem sa- 
tisfăcuți că am semnat acorduri in 
domeniile comercial, al cooperării e- 
conomice, tchnico-științifice și cultu
rale și am fost martorii acestei vo
ințe reciproce de a merge înainte, 
in întărirea colaborării noastre. Aș 
vrea să profit de acest prilej pen
tru a spune că guvernul burundez 
va face tot ce ii va sta in putință 
pentru a înainta pe calea acestei 
cooperări reciproc avantajoase. Mi
nistrul burundez a apreciat, in nu
mele guvernului său, activitatea des
fășurată de țara noastră pe plan 
diplomatic, in cadrul O.N.U., pentru 
întărirea păcii și securității in Eu
ropa, subliniind că securitatea euro-, 
pcanâ va putea avea rezultate bine
făcătoare pentru apropierea popoa
relor Europei și Africii care, din 
punct de vedere istoric și geografic, 
au tot interesul să coopereze.

în acest domeniu, fiți siguri că noi 
ne vom afla întotdeauna alături de 
dumneavoastră. Relevind faptul câ 
in România a avut in permanență 
sentimentul că se află printre frați, 
printre prieteni, ministrul burundez 
al afacerilor externe a spus : Prie
tenia sinceră și profundă dintre 
România și Burundi se dezvoltă și 
sintem fericiți să constatam, imoreu- 
nă cu președintele nostru, Michel 
Micombero, și cu poporul nostru că 
vom înainta pe această cale a prie
teniei. cu dorința fermă de a lărgi 
și mai mult relațiile noastre. Ridie 
paharul în numele acestei prietenii, 
în sănătatea Excelenței Sale Nicolae 
Ceaușescu, in sănătatea dv., domnule 
ministru, pentru cooperarea și pen
tru solidaritatea mereu activă între 
cele două popoare frățești, român și 
burundez.

schimb de experiență in țara noas
tră.

în cadrul discuțiilor s-a exprimat 
dorința comună de a se dezvolta le
găturile de prietenie și colaborare 
ale U.G.S.R. cu Federația Sindicate
lor din Palestina și cu Federația 
Generală a Sindicatelor Iordaniene. 
Oaspeții au relevat importanța deo
sebită a vizitei pe care pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a făcut-o in 
unele țări arabe șt au apreciat po
ziția constructivă a României in le
gătură cu soluționarea problemelor 
Orientului Mijlociu, solidaritatea oa
menilor muncii și sindicatelor din 
România față de organizațiile sindi
cale din țările arabe.

Primul ministru nl guvernului, to
varășul Manea Măncscu, a oferit, 
marți seara, o recepție in onoarea 
participanților la lucrările celei de-a 
XXIX-a sesiuni a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Eurooa.

Au fost prc7''nțl tovarășii Ion Pă- 
țan și Ghcorghc Oprea, viceprim- 
mlniștri, George Macovcscu, Nicolae

Lucrările celei de-a XXIX-a 
sesiuni a Comisiei economice

a O.N.U. pentru Europa
Tabloul general al economiei eu

ropene a constituit. în continuare, 
punctul central de pc agenda de 
marți a lucrărilor celei dc-a XXIX-a 
sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, care sg desfășoară la 
București.

Raportul prezentat de B. Kraght, 
director al Diviziei de analiză eco
nomică generală, subliniază faptul 
că 1973 a fost pentru continentul 
nostru un an cu o pregnantă dezvol
tare economică in industrie si mal 
ales in agricultură.

Economia țărilor socialiste — se 
arată in raport — s-a caracterizat 
prin măsuri in vederea creșterii’ efi
cientei si modernizării producției in
dustriale. iar in agricultură prin 
concentrarea unităților, ceea ce a 
permis specializarea complexelor 
agro-Industriale.

în același timp, documentul subli
niază că țările vest-europene au cu
noscut. de asemenea, o creștere in 
anumite sectoare economice. In con
text s-a arătat că tabloul economic 
european este nuanțat de dificultă
țile financiare și monetare, de cele 
referitoare la sursele de energie și 
materii prime de bază.

Participanții la dezbateri au subli
niat climatul favorabil unei coope
rări tot mai largi, unor sporite 
schimburi economice, comerciale, 
tehnico-șliințifice și in alte domenii, 
pe baza principiilor respectării suve
ranității naționale și avantajului re
ciproc. Relevindu-se că, intre alte 
obiective. Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa, ale 
cărei lucrări in a doua fază se des
fășoară in prezent la Geneva, și-a 
asumat și rolul de a defini princi
piile cooperării europene, dezbate
rile au subliniat că C.E.E. — O.N.U. 
iși poate aduce o contribuție activă 
in acest sens prin orientarea efortu
rilor sale spre găsirea mijloacelor 
practice de intensificare a schimbu
rilor economice și comerciale dintre 
Est și Vest. In domeniul cooperării 
industriale sint de o deosebită im
portanță elaborarea principiilor acor
durilor pe termen lung, a unor for
mule elastice de colaborare dintre 
firme și întreprinderi.

Dezbaterile pe marginea acestui 
important punct de pe agenda se
siunii continuă.

★
Luni si marți, in cadrul unor co

mitete de lucru, simpozioane, gru
puri de experți și consilieri au fost

Primire Ia Consiliul de Miniștri
Marți după-amiază, Ion Pățan, 

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe Abdul Latif Al Kazemi, pre
ședinte al Comisiei de politică ex
ternă a Parlamentului din Kuweit, 
Ahmed Fuad, președintele Băncii 
MISR din Cairo, și pe Ismail El

Vizita delegației Uniunii
Socialiste Arabe din R. A. Egipt
în cadrul vizitei pe care o între

prinde in țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R., delegația Uniunii So
cialiste Arabe, condusă de Youssef 
Kamel Abdel Aziz, membru al Se
cretariatului C.C. al Uniunii Socia
liste Arabe, președintele Comisiei de 
disciplină, a avut intîlniri, pentru 
schimb de informații și de expe
riență, la C.C. al P.C.R. și la Cole
giul Central de partid. De asemenea, 

Agachi. Bujor Almflșan. Traian Du- 
dnș, Mlhnll Florescu. Octavian Gro
za. membri ai guvernului, alte per
soane oficiale.

De asemenea, au participat șefi ni 
misiunilor diplomatice, reprezentanți 
nl unor organisme ale O.N.U. la 
București, precum și corespondenți 
al presei străine.

abordate probleme referitoare la 
rolul științei și tehnologiei, mediul 
înconjurător, privind sursele de apă, 
construcția de locuințe și sistemati
zarea localităților, dezvoltarea. turis
mului, industria energetic^, cea a 
cărbunelui ș.a.

Aspecte importante ale cooperării 
în aceste domenii, contribuția științei 
și tehnologiei la dezvoltarea econo
mică a țărilor din regiune — ceea 
ce constituie de fapt miezul dezba
terilor actualei sesiuni — au fost a- 
bordatc in cadrul unei reuniuni a con
silierilor guvernamentali, reuniune 
ale cărei lucrări au avut loc sub preșe
dinția reprezentantului țării noastre. 
Principalele aspecte abordate au 
fost : cercetările întreprinse in coo
perare, inovațiile și tehnologiile e- 
nergclice. tendințele tehnologice in 
domeniul materiilor prime și resur
selor naturale. S-a recomandat ca 
grupul de consilieri să aibă in ve
dere abordarea unor aspecte practico 
de stringentă actualitate, lărgirea 
sferei de preocupări. în acest sens 
va fi de utilitate deosebită gă
sirea unor noi forme de coope
rare care să permită transferul de 
tehnologie in condiții avantajoase 
tuturor părților.

în același context, al dezvoltării 
Industriale contemporane, au fost 
abordate șl problemele mediului în
conjurător, unul din domeniile în 
care colaborarea dintre țări poate 
asigura succesul unor inițiative șl 
programe de amploare. Experții 
prezenți la dezbateri au apreciat in 
mod deosebit intervenția reprezen
tantului român, care a arătat că este 
de dorit ca C.E.E.—O.N.U. să facili
teze țărilor in curs de dezvoltare 
accesul la procese industriale cu 
grad redus de poluare, la tehnologii 
de combatere a efectelor negative 
asupra mediului înconjurător. Re
prezentantul țării noastre a sub
liniat utilitatea unui centru in
ternațional de cercetări in acest 
domeniu și a spus că România este 
gata să accepte găzduirea acestuia, 
în același cadru au fost punctate 
problemele prioritare ale acestui do* 
meniu.

Reprezentanții români au adus o 
contribuție activă și în desfășurarea 
celorlalte întîlniri și reuniuni, inter
venind cu propuneri practice, su
gestii constructive, luări de poziții 
apreciate, de ceilalți participant!.

(Agerpres)

Shafey, președintele Oficiului Inter
național de Consulting din Cairo. Ca 
acest prilej, au fost discutate pro
bleme privind extinderea și diversi
ficarea relațiilor economice dintre 
România și țările arabe. La între
vedere a fost de față Vasile Volo- 
șeniuc, președintele Băncii Române 
de Comerț Exterior.

(Agerpres)

a avut loc o întrevedere la Uniunea 
sindicatelor din Întreprinderile in
dustriei ușoare.

Membrii delegației egiptene au vi
zitat in municipiul București între
prinderea Tricodava, noile construcții 
social-edilitare și institute de cerce
tare, iar in județele Brașov și Plo
iești — uzinele de autocamioane, pre* 
cum și obiective de interes istoric, 
cultural și turistic.

Mesaje de felicitare adresate 

Președintelui Republicii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul și guvernul Republicii Democratice Sudan mi se alătură în 

a vă transmite cele mai sincere felicitări frățești cu prilejul alegerii 
dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.

Sint ferm convins că Excelența Voastră iși va îndeplini în continuare 
îndatoririle cu înțelepciune și dirzenie.

Sîntem, de asemenea, convinși că relațiile prietenești, foarte cordiale, 
și cooperarea reciprocă dintre țările noastre vor continua să se dezvolte 
in Interesul popoarelor noastre.

Rog pe Excelența Voastră să primească asigurarea înaltei mele 
aprecieri și stime.

GAFFAR MOHAMED NUMEIRI

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Cînd Marea Adunare Națională a Instituit funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România la 28 martie 1974, iar dumneavoastră ați 
fost ales să o exercitați, deputății înțelepți au exprimat încrederea pe 
care Partidul Comunist Român și poporul o au In conducerea dumnea
voastră continuă. în același timp, deputății au ales și un mare prieten 
al Tanzaniei. De aceea, am deosebita plăcere să vă transmit, in numele 
meu personal, precum și în numele guvernului, poporului tanzanian și 
al celor două partide ale sale — TANU și Afro-Shirazi — felicitările 
noastre călduroase $1 cele mai bune urări pentru prosperitatea națiunii 
și poporului român.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte al republicii,
Ca jurist am fost fericit sâ aflu vestea creării funcției de președinte 

al republicii și șef al statului și a alegerii Domniei Voastre ca intîiul 
președinte al Republicii Socialiste România.

Vă rog să primiți cele mai vii și sincere felicitări din partea mea 
și a familiei mele, împreună cu cea mal înaltă considerație și admirație 
pentru felul cum susțineți și apărați interesele superioare ale nației 
noastre românești.

Prof. dr. IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN

0 DELEGAȚIE MILITARĂ, CONDUSĂ
DE MINISTRUL APARARII NAȚIONALE, 

A PLECAT ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT
Marți dimineața a părăsit Capitala 

o delegație militară, condusă de ge
neral de armată Ion Ionițâ, minis
trul apărării naționale, care, la in
vitația ministrului de război al 
Republicii Arabe Egipt, mareșal 
Ahmed Ismail Aii, va face o vizită 
oficială In această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui Apărării Naționale și șef al Ma
relui Stat Major, adjuncți ai minis
trului apărării naționale, generali 
și ofițeri superiori.

Era de față Osman Assal, ambasa
dorul Republicii Arabe Egipt la 
București. Au fost, de asemenea, 
prezenți atașați militari ai unor mi
siuni diplomatice acreditați in Româ
nia.

Plecarea reprezentantuluiP.C.R. la lucrările
Congresului Partidului Progresist

al Oamenilor Muncii
Marți dimineața, tovarășul Iosif 

Uglar, membru supleant a! Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu-Mare al P.C.R., a plecat la 
Nicosia, unde va reprezenta Partidul 
Comunist Român la lucrările celui 
de-al XlIIJea Congres al Partidului

La sosirea pe aeroportul din Cai
ro membrii delegației au fost salu
tați de mareșalul Ahmed Ismail Aii, 
de generali și ofițeri superiori. Au 
fost prezenți Petru Burlacu, amba
sadorul României la Cairo, locote- 
nent-colonel Mircea Caloianu, ata
șatul militar al României in R.A.E.. 
precum și membri al Ambasadei 
române.

In cursul aceleiași zile, membrii 
delegației au depus o coroană de 
flori la mormîntul lui Gamal Abdel 
Nasser.

Marți seara, la sediul Ministerului 
de Război au început convorbirile 
între ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România și mi
nistrul egiptean al războiului.

(Agerpres)

din Cipru (A.K.E.L)
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.).

La plecare au fost prezenți tovară
șii Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I) 

tate si respect reciproc. Exprimind 
Încă o dată concepția României 
cu privire la rolul conferinței, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, subli
nia in recenta cuvin tare la șe
dința inaugurală a sesiunii Uniunii 
Interparlamentare : „Este in interesul 
tuturor popoarelor europene ca a- 
ceastă conferință sâ pună bazele 
unor relații noi pe continent, în
temeiate pe încredere, egalitate sl 
respect reciproc, sâ asigure cadrul 
unor largi și neîngrădite colaborări 
—■ economice, tehnico-știintifice, cul
turale si umane — intre toate țările, 
fără deosebire d? orinduire sociala, 
dind, totodată, fiecărei națiuni sen
timentul deplinei securități, certitu
dinea câ se poate dezvolta la adăpost 
de orice ingerințe, amestec sau agre
siune din afară. Succesul Conferin
ței general-euronene va constitui un 
eveniment de Importanță istorică si 
va exercita, fără îndoială, o Influenta 
pozitivă asupra ansamblului clima
tului politic internațional".

In prezent, sarcina cea mai arză
toare este accelerarea lucrărilor con
ferinței ; abordind in principal 
această problemă, consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ s-a situat 
In plină actualitate. răspunzind aspi
rațiilor popoarelor continentului. în
cheierea grabnică si cu succes a lu
crărilor conferinței reclamă desigur 
intensificarea eforturilor tuturor sta
telor participante pentru soluționa
rea problemelor ce mal sint dc re
zolvat, pentru învingerea oricăror 
obstacole si Încercări de tergiversare, 
pentru încheierea fazei a doua in 
cel mai scurt timp șl elaborarea u- 
r.or documente finale, precise si cu
prinzătoare. care să ofere garanții r- 
ruroase că prevederile lor vor fi 
traduse neabătut în via'5. Consti
tuirea Comitetului Politic Consulta
tiv a relevat că este nu numai r.— 
ce-sar. ci si posibil ca desfășurarea 
celei de-a treia etape sâ aibă loc 
încă In cursul acestui an : de o d— 
osebită importanță — pentru a asigu
ra hoLăririlor ce se vor adonta în
treaga pondere politică, întregul gir 

de Înaltă responsabilitate cuvenită — 
fiind reprezentarea statelor, in eta
pa finală, la nivelul cel mai inalt.

Așa cum este binecunoscut, Româ
nia a considerat întotdeauna că în
cheierea primei conferințe europene 
nu poate fi un punct terminus, ci 
un jalon în procesul evolutiv de sta
tornicire a unor relații noi de Încre
dere și bunăvecinâtate pe continent ; 
in acest sens se cuvine relevată 
sublinierea in comunicatul consfă
tuirii a necesității creării unui or
ganism permanent care să asigure 
continuitatea eforturilor pentru con
struirea edificiului securității euro
pene.

O deosebită importanță prezintă 
faptul că la consfătuire s-a relevat 
necesitatea completării destinderii 
politice cu destinderea militară in 
Europa. Acesta este un adevăr fun
damental. intrucit apare evident că 
o securitate reală poate fi obținuți» 
nu in condițiile continuării cursei 
înarmărilor — generatoare de peri
cole pentru pace și instrumente ale 
politicii de forță — ci. dimpotrivă, 
prin măsuri de dezangajare militară 
și dezarmare pe întreg continentul. 
Firește. înfăptuirea dezarmării con
stituie un obiectiv de proporții, care 
privește toate statele și toate po
poarele europene, fiecare cu indivi
dualitatea. specificul, problemele si 
unghiurile sale de vedere : tocmai de 
aceea. 83 cuvine a fi salutat faptul 
că. in declină conformitate cu ce
rințele realismului politic. în comu
nicatul consfătuirii a fost reafirma
tă poziția exprimată in Declarația 
de la Praga din ianuarie 1972. care 
a definit cu claritate necesitatea ca 
soluționarea acestei probleme să nu 
se desfășoare de la bloc la bloc, ci 
prin contribuția activă a tuturor sta
telor continentului.

în acest sens. Conferința de la 
Vîena este chemată să deschi
dă. prin rezultatele pozitive aș
teptate de popoare, o calo largă 
pentru abordarea ulterioară a pro
blemei dezarmării in diferite re
giuni ale Europei si pe ansamblul 
continentului. Toate acestea ar urma 
sâ ducă la reducerea si. in cele din 
Urmă, la retragerea trupelor străin» de 

pe teritoriile altor state în limitele 
frontierelor lor naționale ; lichidarea 
bazelor militare afiate oe teritoriile 
altor state : reducerea bugetelor mi
litare și Încetarea cursei înarmărilor; 
trecerea treptată la reducerea trupe
lor si armamentelor aflate in dota
rea armatelor naționale : crearea de 
zone denuclearizate in diferite regiuni 
europene și asumarea de către pu
terile posesoare de arme nucleare a 
obligației de a nu folosi aceste arme 
îmootrțva statelor care fac parte din 
asemenea zone. Desigur, acesta re-
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prezintă un program vast, cuprinză
tor. de o deosebită complexitate — 
dar si în această privință realismul 
Înseamnă stabilirea unei perspective 
clare si acțiunea perseverentă pen
tru înfăptuirea sa. în această privin
ță este esențial principiul — reafir
mat si in cadrul consfătuirii — ca 
măsurile ce se vor adopta să nu a- 
ducă nici un fel de daune securității 
nici uneia din țările participante la 
actualele tratative, să ia în conside
rare securitatea tuturor statelor din 
Europa.

Pe măsura realizării progreselor pe 
linia destinderii, apare șl mai evi
dent anacronismul divizării continen
tului in blocuri militare opuse, se 
conturează tot mai puternic adevărul 
că reala securitate nu se poate 
Întemeia oe existența blocurilor mili
tare. ci nrin promovarea unei poli
tici consecvente de pace |i ințelege- 

re internațională. în această lumină, 
este de cea rtiai mare importanță 
faptul că la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ a fost reafirmată 
clar si deschis poziția că țările par
ticipante sînt gata sâ desființeze or
ganizația Tratatului de la Varșovia, 
simultan cu dizolvarea N.A.T.O. sau, 
ca prim pas, să lichideze organiza
țiile lor militare. Aceasta a fost și 
este poziția statornică a țării noas
tre, întemeiată pe însuși caracterul 
defensiv al Tratatului de la Varșa- 

via, a cărui creare, cu aproape două 
decenii în urmă, a fost determinată 
de existenta si activitatea Pactului 
atlantic, in ambianta „războiului 
rece", a încordării și pericolelor 
de conflicte militare. Firește, atita 
timp cit N.A.T.O. se menține si nu 
se înfăptuiesc măsuri de dezarmare. 
România, alături de celelalte stat? 
socialiste participante la Tratatul de 
la Vaișovia. consideră că este nece
sară Întărirea capacității militare si 
dezvoltarea colaborării reciproce in 
această direcție.

Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ a examinat, totodată, 
situația și din alte zone geografice, 
din afara continentului european, 
care au făcut obiectul unor declara
ții ale consfătuirii. Se cuvine sub
liniat că și in această privință con
cluziile lucrărilor relevă justețea po
zițiilor , susținut» consecvent de 

țara noastră. Astfel, discutarea si
tuației din Orientul Apropiat a 
prilejuit reafirmarea solidarității tu 
popoarele arabe care luptă împotri
va imperialismului, pentru pace și 
dezvoltare dc-sine-stâtătoare. Poziția 
țării noastre în această privință este 
binecunoscută : România se pronun
ță consecvent pentru soluționarea 
conflictului pe căi politice, pentru o 
pace dreaptă si trainică, prin re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in Urma războiului 

din 1967, asigurarea independenței 
și suveranității tuturor statelor din 
regiune, soluționarea problemei po
porului' palestinean, pe baza dreptu
lui său la autodeterminare, inclu
siv constituirea unui 6tat indepen
dent paleslinean. Țara noastră 
a salutat acordul de dezangajare 
dintre Egipt șl Israel, faptul că in 
această zonă au încetat glasul tunu
rilor si vărsările de singe, a Început 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate prin forță — considerînd, 
desigur, aceasta doar ca un prim 
pas. o primă treaptă pe calea retra
gerii din celelalte teritorii ocupate, 
normalizării situației și statornicirii 
păcii in această regiune— si tocmai 
de aceea România apreciază că ar 
fi utilă dezangajarea și in celelalte 
zone ale conflictului. In ce privește 
Conferința de la Geneva, desigur că 
desfășurarea sa rodnică ar fi în

lesnită dacă, pe lingă statele 
strict interesate, ar participa la ea 
și și-ar spune cuvintul și alte sta
te, in special din Europa și Africa, 
dornice să aducă o contribuție 
pozitivă la găsirea soluțiilor unor 
probleme atit de complexe. Vasta 
activitate desfășurată de România 
atit in perioada premergătoare os
tilităților din octombrie 1973. cit și 
în timoul acestora si ulterior, multi
plele demersuri și inițiative ale ță
rii noastre, contactele și convorbiri
le tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
numeroși șefi de state arabe au în
vederat concluzia că există posibi
lități reale pentru a se ajunge grab
nic la o soluționare echitabilă a pro
blemelor Orientului Apropiat, că. in 
acest scop, se impune intensificarea 
eforturilor tuturor statelor, a tutu
ror forțelor iubitoare de pace.

Consfătuirea a abordat și proble
mele situației din Indochina. In spi
ritul neabătutei solidarități față de 
lupta dreaptă a popoarelor din Viet
nam pentru libertate si independen
ță, România a subliniat din nou, ală
turi de celelalte state socialiste par
ticipante. necesitatea unor eforturi 
susținute în vederea traducerii in 
viață a Acordurilor de la Paris, creă
rii condițiilor ca popoarele vietna
mez, khmer si laoțian să-si solu
ționeze singure problemele interne, 
fără nici un amestec din afară.

Prieten de nădejde al popoarelor 
din țările Asiei, Africii, Americii 
Latine împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu
lui, susținător activ al eforturilor 
noilor state pentru dezvoltare in
dependentă, poporul român iși 
exprimă convingerea, reafirmată și 
cu prilejul consfătuirii, că in pre
zent s-au creat condiții pentru a se 
acționa mai ferm pentru a se pune 
capăt dominației colonialismului por
tughez, pentru lichidarea politicii de 
discriminare rasială din Africa de 
Sud $i Rhodesia, pentru dreptul 
sacru al tuturor popoarelor de a se 
dezvolta liber si a înainta oe calea 
progresului economioo-social.

Comunicatul consfătuirii cuprinde 
aprecierea de mar» însemnătate po

trivit căreia grija față de menține
rea păcii, contribuția activă la so
lutionarea problemelor vieții inter
naționale. în conformitate cu in
teresele popoarelor, constituie o da
torie a tuturor statelor, atit mari, cit 
si mici, indiferent de apartenența lor 
la un sistem social-politic sau altul 
— puncte de vedere pe care țara 
noastră le afirmă și le susține ca 
neabătută consecvență, relevind neo
bosit necesitatea ca țările mijlocii și 
mici să aducă o contribuție crescîndă 
la rezolvarea problemelor internațio
nale in interesul popoarelor.

Moment important in lupta țări
lor socialiste, a forțelor democratice, 
progresiste, pentru accelerarea pro
cesului de edificare a securității eu
ropene, pentru destindere, pace 
$1 încredere in Europa și pe glob, 
reuniunea de la Varșovia, desfășu
rată într-o atmosferă de prietenie 
frățească și colaborare, a arătat, o- 
dată mai mult, că Intilnirile șl 
schimburile de vederi care au loc 
în spiritul stimei și respectului re
ciproc. al înțelegerii și 'receptivității 
față de părerile fiecărei țări — ce
rințe obligatorii, pe plan larg, 
în raporturile dintre toate sta
tele din lumea de azi — pot conduce 
la rezultate fructuoase, de natură să 
contribuie la întărirea solidarității și 
unității, în interesul fiecăreia dintre 
ele, al creșterii prestigiului și in
fluenței socialismului în lume.

Poporul român, muncind cu însu
flețire pentru a intimpina cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului cu noi realizări in înfăp
tuirea programului de construire - a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, își reafirmă hotărirea de 
a-șl spori prin toate mijloacele con
tribuția la transformarea Europei 
într-un continent al încrederii și 
prieteniei, înțelegerii și colaborării 
rodnice, sprijinul deplin pentru în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, pusă 
în slujba intereselor fundamentale 
ale națiunii noastre, a cauzei socia
lismului și păcii in întreaga lume, 
a înaltelor idealuri ale omenirii con
temporane.



viața internațională
Reluarea lucrărilor Conferinței MOSCOVA

pentru securitate 
si cooperare în Europa

Ședința Comitetului Executiv
al C.A.E.R

GENEVA 23 (Corespondență de la C. 31nd). — I,a Geneva au fost 
rrluate lueririle Conferinței pentru securitate .șl cooperare in Europa, 
Intr-o atmosferă de lucru care reflectă dorința parliclpanților dc a 
imprima un ritm accelerat muncii de redactare a textelor finale co 
se elaborează in organele subsidiare.

• 11 cunosc lucrft- 
tn eforturile de 

•uncri de natură 
L cit si in spo- 

r.rca numărului de reuniuni. Altfel, 
In cursul zilei de marți s-au desfă- 
»-irat Ședințele a R organe de lucru 
care, pornind dc la progresul reali
zat Dină acum, au trecut la dezba- 
terea a noi formule care să fie irt- 
c'use In textele asupra cărora s-a 
convenit si care au fost înregistrate 
pină in prezent. In acest sens, sub
comisia pentru elaborarea textului de 
declarație privind principiile care 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
statele participante a trecut Ia re
dactarea celui dc-al patrulea princi
piu. referitor la integritatea terito
rială. La discuțiile pe această temă, 
alături de celelalte delegații, si-a 
adus contribuția si delegația Româ
nie:. care a supus atenției partici- 
nantilor o formulare completă pri
vind inviolabilitatea integrității te
ritoriale a statelor.

Dezbaterile de redactare s-au pur-

orc

tat. do asemenea, in subcomisiile 
Privind cooperarea in domeniul me
diului inconiurâtor. cooperarea eco
nomică in alt? domenii, cooperarea 
in domeniul informației, cooperarea 
si schimburile in domeniul culturii 
ai cooperarea și schimburile in do
meniul educației. ’

Legat dc progresele înregistrate în 
redactarea textelor finale, in grupul 
de lucru al Comitetului de coordo
nare însărcinat cu examinarea pro
blemei turnărilor conferinței a avut 
loc un schimb activ de opinii asu
pra formelor 
tea să le ia 
text, a fost 
creării unui 
precum și a 
intermediare
modul de îndeplinire a hotăririlor 
luate de conferință. Conform acestei 
concepții, analiza ar 
Ioc cu prilejul unei 
pentru securitate și 
Europa.

MOSCOVA 23 (Corespondență do 
la N. Crcțu). — La 23 aprilie au i.i- 
ccpul la Moscova lucrările celei 
de-a 67-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R., la care participă 
viceprcș'xiinți al Consiliilor de Mi
niștri din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba. R. D. Germană, Mongolia. Po
lonia. România, Ungaria, Uniunea

Sovietică, precum șl un membru ni 
Consiliului Executiv Federal al 
R. S. F. Iugoslavia.

Din Republica Socialistă România 
participă tovarășul Ghoorghc Rădu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui. reprezentantul permanent al 
țării noastre in Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc.

u.r.s.s. Deschiderea

concrete pe care ar PU- 
aceste urmări. In con- 

analizată posibilitatea 
organism permanent, 

stabilirii unei perioade 
in care să se analizeze

de

urma să aibă 
noi conferințe 
cooperare in

p N u Este necesară eliminarea 
tuturor obstacolelor din calea 

cooperării economice internaționale• •

N XTIUNILE UNITE 23 (Corespon
dență de la C. Alexandroaie) : Cea 
de-a 6-a sesiune extraordinară a A- 
dunării Generale a O.N.U. a intrat 
in a treia și ultima săptămină a lu
crărilor sale, consacrate studiului 
materiilor prime șt dezvoltării.

Ministrul afacerilor externe al Ke- 
nyei, Njorge Mungai, a declarat că 
nu există o cale mai bună spre dez
voltarea țărilor rămase in urmă din 
punct de vedere economic decit sta
bilirea unor prețuri echitabile pro
duselor lor de export, precum și 
elaborarea unui mecanism interna
țional capabil să fixeze un raport 
just Jntre prețurile materiilor prima 
și cele ale produselor industriale.

Stefan Olszowski. ministrul aface
rilor externe al Poloniei, și-a expri
mat convingerea că „identificarea 
măsurilor și mijloacelor pentru în
lăturarea obstacolelor și dificultăți
lor din calea dezvoltării cooperării 
economice internaționale și îmbună
tățirea constantă a principiilor și 
mecanismelor ce guvernează această 
cooperare trebuie să constituie una 
dintre sarcinile de căpetenie ale Na
țiunilor Unite".

Rudolf Kirchschlaeger, ministrul

afacerilor externe al Austriei, a sub
liniat că nu este suficient ca sesiu
nea să adopte măsuri pentru înlătu
rarea consecințelor negative ale di
ficultăților economice care afectea
ză, in diverse grade, toate statele, 
ci O.N.U. și statele membre au da
toria de a elimina cauzele acestor 
dificultăți. In context, vorbitorul a 
relevat că elaborarea unei Carte a 
drepturilor și obligațiilor economice 
ale statelor ar putea fi o piatră de 
hotar In noul mod de a aborda pro
blemele economice internaționale ce 
confruntă întreaga comunitate a na
țiunilor.

Mubashir Hasan, ministrul finan
țelor, planificării și dezvoltării al 
Pakistanului, referindu-se la exis
tența unor factori negativi in rela
țiile economice și comerciale inter
naționale — între care barierele ta
rifare, inflația, „foarfecă prețurilor", 
— a relevat că aceștia nu vor putea 
fi înlăturați prin corecții sau măsuri 
paliative, ci numai prin crearea unei 
noi ordini economice internaționale, 
la a cărei edificare să participe toa
te statele pe bază de deplină egali
tate in drepturi.

BERLIN 23 (Agerpres). — La Leip
zig a avut loc cea de-a 43-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru chimic. A fost examinat stadiul 
realizării prevederilor din progra
mul complex, care urmează să fie 
aduse la îndeplinire in anul 1974 și 
au fost aprobate unele măsuri de co
laborare a țărilor interesate privind 
dezvoltarea și, respectiv, crearea de 
noi capacități dc producție pentru fa
bricarea principalelor produse chimi
ce. Au fost adoptate, de asemenea, u- 
nele măsuri de colaborare in domeniul 
aprovizionării industriei chimice, ce
lulozei și hirtiei din țările membre 
ale C.A.E.R. si R.S.F.I. cu utilaje de 
înaltă productivitate. Comisia a a- 
doptat proiectul documentelor nor
mative privind crearea unei uniuni 
economice internaționale in- dome
niul fibrelor chimice.

Imputerniciții guvernelor Bulgariei, 
Cehoslovaciei. R. D. Germane. Po
loniei. României. Ungariei si U.R.S.S. 
au semnat o convenție de colaborare 
in domeniul producției de coloranti 
sintetici și produse intermediare, or
ganice. necesare producției de colo
ranti. pe perioada 1976—1980.

în ajunul formării 

noului guvern belgian
BRUXELLES 23. (Corespondență 

de la N. Popescu-Bogdănești). — La 
aproape o lună și jumătate de la 
alegerile generale și la mai mult de 
trei luni de la declanșarea actualei 
crize politice. Belgia se află in pra
gul constituirii unui nou guvern. 
Viitoarea formațiune guvernamentală 
minoritară are la bază un acord in
tre Partidul Social-Creștin si Parti
dul Liberal.

Această soluție survine după eșe
cul tratativelor dintre social-creștini, 
partid care a obtinut cel mai mare 
număr de voturi în recentele alegeri 
legislative, și socialiști.

niger PROGRAMUL
NOILOR AUTORITAJI
NIAMEY 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului militar suprem, 
statului Niger, lt.-colonelul 
Kountche, a rostit un discurs 

radiodifuzat, in care a expus pro
gramul de politică internă și ex
ternă al noilor autorități care au pre
luat recent puterea. El a subliniat 
că resursele subsolului sint și vor 
fi considerate ca resurse naționale, 
iar „dezvoltarea acestora și exploa
tarea lor se vor face în cadrul asi
gurării progresului general al țării". 
Seiny Kountche a cerut muncitorilor 
să-și intensifice eforturile pentru 
progresul țării, asigurindu-i că noile 
autorități au In vedere necesitățile 
lor.

Referindu-se la principalele aspec
te ale politicii externe, șeful statu
lui a arătat că noul regim va onora 
toate acordurile internaționale înche
iate de guvernul precedent Nigerul 
sprijină cauza popoarelor arabe, lup
ta mișcărilor de eliberare a popoare
lor din Africa, condamnă colonialis
mul neocolonialismul și imperia
lismul și se pronunță împotriva ori
căror forme de manifestare a aces
tora, denunță discriminarea rasială, 
a apus vorbitorul

r

agențiile de presă
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Bulge?- 
rid Stanko Todorov, l-a primit pe 
ambasadorul României la Sofia, Tro- 
fin Simedrea. în timpul intilnirii, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au fost abordate 
probleme care privesc dezvoltarea și 
adincirea colaborării dintre cele două 
țâri

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Lon- 
did Pretor Popa, a fost primit de 
ministrul britanic al industriei, An
thony Wedgwood Benn. A avut loc 
o convorbire in probleme privind co
laborarea și cooperarea româno-bri- 
tanicâ in domeniile industrial și teh- 
nico-științific. Ministrul industriei al 
Marii Britanii și-a reamintit cu 
plăcere de vizita făcută în anii tre- 
cuți în țara noastră, impresia puter
nică produsă de convorbirea avută 
cu președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Primul secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din 
fiîJjCjnîn, Enver Hodja, l-a primit 
pe Khieu Samphan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.), vicepremier și ministru 
al apărării naționale al Guvernului 
Regal de Uniune Națională 
(G.R.U.N.C.), comandantul șef al 
Forțelor armate de eliberare națio
nală ale poporului cambodgian, con
ducătorul delegației F.U.N.C. si 
G.R.U.N.C., aflată intr-o vizită ofi
cială de prietenie în R. P. Albania.

Primul ministru al gu
vernului R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a primit-o pe cu
noscuta actriță americană și mili
tantă nentru pace Jane Fonda, care 
se află intr-o vizită in R. D. Viet
nam. unde turnează un film docu
mentar. Anterior. Jane Fonda a vi
zitat provincia Quang Trl din Viet
namul de Sud. aflată sub controlul 
Guvernului Revoluționar Provizoriu.

REPUBLICA SUD-AFRICANA

Sub semnul contestării politicii apartheid-ului
în R.S.A. urmează să se desfă

șoare Ia 24 aprilie alegeri genera
le anticipate — cu un an înainte 
de termenul prevăzut în acest caz, 
cuvin tul ..general" este cit se poate 
de impropriu și fals, deoarece la 
scrutin pot participa doar... alegă
torii de origine europeană, care re
prezintă circa 20 la sută din totalul 
populației

Devansarea alegerilor este lega
tă de criza prin care trece în pre
zent regimul sud-african, confrun
tat tot mai puternic cu consecin
țele nefaste ale politicii de apart
heid. După cum 6e știe, apart- 
heid-ul a devenit politică de stat 
în R.S.A. in 1943. odată cu venirea 
la putere a partidului naționalist, 
exponent al cercurilor rasiste, re
acționare. Apartheid-ul — adică 
„dezvoltarea separată" a grupurilor 
etnice, cum o numesc eufemistic 
autoritățile de la Pretoria — in fapt 
discriminarea rasială și dominația 
unei minorități de origine euro
peană asupra populației de culoare 
care constituie marea majoritate a 
populației, și-a pus amprenta pe 
toate laturile vieții din această 
țară.

Legislația R.S.A. prevede, de 
exemplu, ca Întreprinderile Indus
triale să fie amplasate doar in pe
rimetrele destinate populației eu-

ropene (care ocupă 87 la sută din 
suprafața țării), in aceste zone ac
cesul populației africane, principa
la mină de lucru, fiind limitat. Tot
odată, se știe că pentru fabricile 
moderne este nevoie de cadre ca
lificate, însă legile apartheid-ului 
împiedică accesul populației afri
cane la școli de specialitate.

în pofida interdicțiilor și izolă
rii forțate la care este supusă, 
populația africană iși intensifică 
lupta împotriva politicii de discri
minare rasială. O dovedesc marile 
manifestații, grevele, ciocnirile cu 
forțele de poliție, tot mai frecvente 
in ultimul timp. Este, de aseme
nea, semnificativ faptul că bantus
tanele. faimoasele rezervații pen
tru africani, create de către auto
ritățile de la Pretoria, „scauă pu
țin cite puțin de sub controlul au
torităților" (..Politique ătrangăre"). 
Atingind stadiul unei anumite au
tonomii interne, arată revista ci
tată, bantustanele reprezintă tere
nul unde „se naște o putere nea
gră care neliniștește tot mai mult 
guvernul sud-african". Primul din 
acestea — Transkei — care in 1963 
a primit un imn și un drapel, 
pentru a arunca praf în ochii o- 
piniei publice internaționale, a șl 
pus deschis, zilele trecute, în ca-

drul campaniei electorale, problema 
independenței.

în același timp, o parte conside
rabilă a populației de origine eu
ropeană a început să resimtă, tot 
mai mult, nu numai ceea ce 
presa occidentală denumește „obo
seala apartheid-ului", ci și să neso
cotească pur și simplu legislația a- 
cestei politici reacționare. Fenome
nul a căpătat amploare, elocvent 
fiind in acest sens faptul că mu
nicipalitățile unor localități au în
ceput să „uite" să renoveze fai
moasele inscripții „Blankes alleen 
— Whites only" (numai pentru 
albi). Pe aeroportul din Johannes
burg a apărut chiar un hotel 
multirasial.

Această evoluție neliniștește pro
fund cercurile cele mai retrograde 
din R.S.A. Argumentele oro și con
tra față de această evoluție au con
stituit. de altfel, temele de bază a- 
le camoaniei electorale. Partidul 
naționalist, de guvernămint, are de 
făcut față nu numai criticilor opo
ziției, intre care se află partidul 
progresist, ci și celor exprimate de 
păturile largi ale noii generații, 
mai puțin înclinată să urmeze or
bește o politică ce s-a dovedit fa
limentară.

A. BUMBAC

k.

MOSCOVA 23 (Corespondență 
la N. Crețu). — La Palatul Congre
selor din Moscova s-au deschis, 
marți, lucrările celui de-al XVII-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist din Uniunea Sovie
tică. L. I. Brejnev, secretarr gene- 

rostit oral al C.C. al P.C.U.S., 
amplă cuvintarc.

Alături de delegații 
participă reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret din numeroase state 
ale lumii. Din țara noastră participă 
o delegație condusă de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist, ministru pentru problemele 
tineretului din România.

la congres

Demonstrație la Londra pentru imbunâtdțlrea condițiilor de locuit

ORIENTUL APROPIAT
O Reuniunea Comandamentului Central al Frontului Național 
Progresist din Siria O Candidatul Partidului Mapai va fi însăr

cinat cu formarea unui nou cabinet israelian
DAMASC 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Hafez Al Assad a prezidat, 
luni seara, o reuniune a Comanda
mentului Central al Frontului Națio
nal Progresist din Siria — organis
mul politic suprem din țară — anun
ță agenția M.E.N. In cadrul reuniunii, 
președintele Hafez Al Assad a făcut 
o trecere în revistă a situației mili
tare de pe frontul siriano-israelian 
pe înălțimile Golan și au fost exami-

nate ultimele evenimente pe plan 
politic.

CAIRO 23 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei pe care o întreprinde în Repu
blica Arabă Egipt, Willy Brandt, 
cancelarul Republicii Federale Ger
mania, a conferit cu Mahmud Riad, 
secretarul general al Ligii Arabe, re
latează agenția M.E.N. Tema centra
lă a convorbirilor a constituit-o 
situația din Orientul Apropiat

Semnificația alegerilor din Columbia
Ciștigind cu mare majoritate de 

voturi alegerile prezidențiale de la 
21 aprilie, candidatul Partidului Li
beral, Alfonso Lopez Michelsen, va 
deveni noul șef al statului colum
bian pe o perioadă de patru ani, 
funcție in care va fi instalat la 7 
august. Lopez Michelsen a obținut 
2 237 559 de voturi, distanțindu-se 
mult de ceilalți patru candidați. 
Conservatorul Alvaro Gomez Hur
tado a întrunit 1 330 000 de voturi, 
Eugenia Rojas (Partidul Anapo)— 
402 880, Hernando Echeverry (Uniu
nea națională a opoziției) — 107 940, 
iar Hermes Duarte (Democrat creș
tin) — 4 930.

Rezultatul obținut de Michelsen, 
reprezentind mai mult de 50 la 
sută din totalul voturilor, ilustrea
ză schimbări substanțiale in rapor
tul de forțe dintre partidele libe
ral și conservator. Aceasta se ex
plică in mare măsură prin diferen
țele de conținut ale programelor 
prezentate de cele două partide în 
campania electorală. Alfonso Lopez 
Michelsen a lansat un plan de fri- 
nare a inflației și de apărare a pu
terii de cumpărare a salariaților.

susținind, totodată, necesitatea di
namizării reformei agrare. In felul 
acesta el a venit in intimpinarea 
unor doleanțe ale masei electorale, 
ignorate in programul lui Gomez. 
In politica externă, Michelsen s-a 
pronunțat pentru relații fără dis
criminări cu toate țările lumii, in
diferent de regimul lor intern, ca 
și pentru „apărarea suveranității 
prin procedeele dreptului interna
țional". Lopez și-a definit și pozi
ția față de capitalul străin, arătind 
că acesta va fi admis numai in ca
drul permis de lege și de statutul 
„grupului andin".

Alegerile prezidențiale din Co
lumbia ilustrează, astfel, că in tot 
mai multe țări latino-americane 
este in creștere forța de atracție a 
ideilor politice care exprimă a- 
părarea intereselor naționale, dez
voltarea suverană a națiunilor. In 
primele declarații făcute după ale
geri, Lopez Michelsen s-a angajat 
să slujească in cele mai bune con
diții interesele națiunii.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Pre. 
ședințele Israelului. Ephraim Katzir, 
a declarat, marți, in cursul unei în
trevederi cu o delegație a Partidului 
Mapai, că a hotărit să ceară 
lui Yitzhak Rabin, candidatul acestei 
formațiuni .politice pentru postul de 
prim-ministru, să formeze un nou 
guvern de coaliție israel ian, pe baza 
rezultatelor alegerilor parlamentare 
de la sfirșitul anului trecut. In 
acest scop. Rabin va disoune de 
un prim termen de 21 de zile, care, 
la cererea sa. va putea fi prelungit 
cu incă trei săptămini.

ITALIA

Revendicările

Eugen POP

transmit:
Protocol sovieto-japo- 

Î16Z La Tokio a fost semnat un 
protocol potrivit căruia Japonia a- 
cordă Uniunii Sovietice un credit 
bancar pe termen lung in valoare 
de 1 050 000 000 dolari. Creditul ur
mează să fie folosit pentru realiza
rea proiectelor de cooperare nipo- 
no-sovietică in exploatări carbonifere 
în Lakuția, în prospectarea industria
lă a zăcămintelor de gaze naturale 
din aceeași regiune și in valorificarea 
resurselor lemnoase din Extremul 
Orient sovietic.

St (Still Fiji 8 devenit al 125-lea 
membru al Organizației Internațio
nale a Muncii, s-a anunțat oficial la 
Geneva.

In cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă, 
ambasadorul țării noastre la 
Paris, Constantin Flltan, a pre
zentat, marți seara, la Acade
mia Diplomatică Internațională, 
cu sediul in capitala Franței, o 
amplă expunere asupra politicii 
externe promovate de Republica 
Socialistă România. Au parti
cipat membrii Academiei Diplo
matice Internaționale, numeroa
se personalități ale vieții poli
tice din capitala Franței, am
basadori și membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Paris, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe al Franței.

Delegația G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud 
a difuzat, la Paris, o declarație in 
care critică sever refuzul părții sai- 
goneze de a, relua consultările dintre 
cele două părți sud-vietnameze de la 
Celle-Saint-Cloud. Intrerupind con
sultările fără, nici o justificare, se 
arată în declarație, administrația 
saigoneză continuă, totodată, opera
țiunile militare și sabotează fățiș 
activitatea Comisiei mixte militare 
bilaterale.

Guvernele Turciei și Re
publicii Bangladesh “ holâ' 
rit să stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă, s-a anunțai 
oficial la Ankara.

Toate cele 107 persoa- 
jțg — 96 pasageri și 11 membri ai 
echipajului — aflate la bordul avio
nului „Boeing-707", care s-a prăbu
șit luni seara intr-o zonă de junglă 
din Insula Bali (Indonezia), și-au 
pierdut viața în urma accidentului, 
a anunțat un purtător de cuvint al 
companiei proprietare „Pan Ameri
can",

In orașul sicilian Marsala se 
desfășoară in aceste zile, din 
inițiativa Asociației de prietenie 
It alia-România și a administra
ției comunale, un ciclu de ma
nifestări culturale românești. 
Astfel, au fost inaugurate o ex
poziție de pictură românească 
contemporană, precum și o ex
poziție de afișe cinematografice. 
In cadrul mai multor seri cine
matografice urmează a fi pre
zentate documentare și filme ar
tistice consacrate României.

zilierilor agricoli
ROMA (De la corespondentul nos

tru Radu Bogdan). — Un milion 
șapte sute de mii de lucrători agri
coli din Italia au luat parte, ieri, la 
prima lor grevă națională unitară. 
Inițiată de cele trei principale cen
trale sindicale, această acțiune con
stituie o reafirmare a revendicărilor 
lucrătorilor agricoli privind îmbună
tățirea condițiilor de muncă șl in 
general, a condițiilor contractelor in 
baza cărora iși desfășoară activitatea.

Prin acțiunea lor, „bracianti" se 
pronunță, de asemenea, pentru 
schimbări de structură in politica 
agrară. Reînnoirea agriculturii presu
pune — in viziunea sindicatelor — 
favorizarea planurilor de irigații, 
dezvoltarea zootehniei, cultivarea de 
noi terenuri și crearea unor noi ra
porturi cu lucrătorii agricoli.

Se cuvine a fi remarcat faptul că 
la inițiativa lucrătorilor agricoli au 
aderat muncitori din industria ali
mentară. Federația unitară a munci
torilor din industria chimică. Alian
ța țăranilor și a cooperativelor agri
cole, precum și numeroase alte cate
gorii de oameni ai muncii care au 
participat in mare număr la manifes
tările greviste de ieri.

• „PUDRA LONGE
VITĂȚII”. ProL Lou1’ Perh' 
care, alături de Pierre si Marie 
Curie, a fost unul din pionierii 
radiologiei, a obținut din em- 
brioane uscate de diverse pro
veniențe — animale și vegetale 
— o pudră cenușie, numită 
„germene vital pur". Adminis
trarea zilnică a unei lingurițe 
din această pudră, amestecată 
in proporție de unu la sută 
Intr-un compus de zaharoză și 
de făină de licheni submarini, 
ar asigura un mai - bun echili
bru al organismului, o vitali
tate sporită și creșterea longe
vității. Preparatul ar avea efec
te pozitive și in tratarea unor 
afecțiuni ca diabet, calculi re
nali, varice etc. Profesorul, care 
la virsta de 85 de ani 6e simte 
intr-o condiție perfectă, datori
tă. afirmă el, efectelor produ- . 
sulul său întineritor, consideră 
că „pudra cenușie" poate deveni 
un element de bază el hranei 
oamenilor, care astfel ar putea 
atinge cu ușurință virsta de 100 
de ani.

• IMPONDERABILITA
TEA Șl EREDITATEA. 
Imponderabilitatea modifică 
ereditatea. La această concluzie 
au ajuns geneticienii sovietici, 
după ce au examinat, de-a lun
gul mai multor ani, acțiunea 
diferiților factori ce intervin in 
zborul spațial, asupra celulelor 
plantelor și animalelor. Dar, 
consideră specialiștii, durata 
relativ scurtă a zborurilor cos
mice actuale nu comportă mari 
pericole pentru cosmonauți. 
Cum vor evolua lucrurile în 
viitor cind. după cum se pre
vede, unele expediții extrate
restre vor dura ani și ani, vor 
arăta doar faptele.

• „PREMIUL SHAKES
PEARE", 1974 - « fost 
cernat pictorului britanic Gra
ham Sutherland. Printre laurea- 
ții de pină acum ai „Premiului 
Shakespeare", care aureolează 
in fiecare an o operă remarca
bilă din domeniile artei, litera
turii, urbanismului. folclorului 
și filologiei, se află, intre alții, 
regizorul Peter Hall, scriitorul 
Graham Greene Și dramaturgul 
Harold Pinter.

• TURISMUL MON
DIAL IN 1973. Numărul 
turiștilor pe plan mondial — 
informează publicația „Bulletin 
europeen", editată la Milano de 
prof. Constantin Dragan, repre
zintă o creștere de nouă la sută, 
în comparație cu 1972. Venitu
rile de pe urma turismului s-au 
cifrat anul trecut la circa 28 mi
liarde de dolari, ceea ce con
stituie o creștere de 12—14 la 
sută, față de veniturile din 
anul precedent. Creșterea înre
gistrată in 1973 este printre cele 
mai mari din ultimii ani.

DE LA> CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Egiptul începe deblocarea
Canalului Suez

Port-Said, localitate 
situată la intrarea in 
Canalul Suez, se pre
gătește, în condițiile 
create prin dezanga
jarea militară interve
nită, pentru începerea 
unei importante ope
rațiuni tehnice, aceea 
a deminării renumitei 
căi de apă. Este un 
prim pas in ampla ac
țiune de redeschidere 
a canalului pentru 
traficul internațional. 
In vederea începerii 
lucrărilor. prevăzută 
pentru sfirșitul lunii 
curente, aici au sosit 
din Anglia o formație 
de dragoare de mine, 
in frunte cu vasul a- 
miral „Abdiel", și un 
contingent de experțl 
americani, cărora li se 
va adăuga, în curind, 
portelicopterul „Iwo 
Jima". Vor sosi ex- 
perți șl din alte state, 
deoarece efortul de 
reconstrucție cere im
portante resurse mate
riale și mijloace teh
nice. o muncă susți
nută, eșalonată pe o 
lungă perioadă de 
timp.

Un grup de ziariști 
egipteni și corespon
denți ai presei străine 
au vizitat zilele trecu
te orașul Port-Said și 
zona de nord a Cana
lului Suez, avind pri
lejul să urmărească 
începutul lucrărilor 
preliminare de domi
nare, cit și aspecte ale 
activității desfășurate 
pentru refacerea re
giunilor de est: pri
mele nave ancorate in 
rada portului după 
înlăturarea minelor, 
primele vase reparate 
de muncitorii din

docuri, primele străzi 
curățate de molozul 
clădirilor lovite de 
bombe. Potrivit pro
gramelor de recon
strucție, Port-Said, lo
calitate fondată acum 
peste o sută de ani, 
odată cu construirea 
canalului, va deveni 
unul din cele mai fru
moase și mai moderne 
orașe ale Egiptului. 
Reconstrucția sa va 
avea loc concomitent 
cu operațiunea de re
activare a canalului 
menit să îndeplinească 
din nou un rol deose
bit de important in 
viața economică a ță
rii. înaintea războiului 
din 1967, prin Canalul 
Suez treceau anual 
circa 21 000 de nave 
și se tranzita 40 la 
sută din petrolul ex
tras in Orientul Apro
piat. Taxele percepute 
pentru aceste opera
țiuni aduceau Egiptu
lui un venit de apro
ximativ 200 milioane 
de dolari. Dar, reamin
tește ziarul „Le Pro
gres Egyptien", cana
lul a suferit serioase 
deteriorări din cauza 
operațiunilor militare. 
In apele sale, înțesate 
de mine și proiectile, 
se află imobilizate 15 
vase de diferite națio
nalități, in afara celor 
care au fost scufun
date. Circa 100 gea
manduri fosforescente, 
care delimitau porțiu
nea practicabilă din 
mijlocul canalului, au 
fost distruse. Pe fun
dul apei s-au sedi
mentat mari cantități 
de nisip.

Din aceste motive, 
deminarea canalului,

care va dura aproxi
mativ două luni, se a- 
nunță ca o operațiune 
dificilă și complexă. 
Imediat după încheie
rea deminării. Egiptul 
va trece la curățirea 
canalului, prin eva
cuarea navelor imobi
lizate sau scufundate, 
pentru a-l repune în 
funcțiune în maximum 
un an.

Intr-o declarație fă
cută presei, Ahmed 
Machour, președintele 
Organismului Canalu
lui Suez, a ținut să 
precizeze că, după re
luarea navigației, ” 
giptul va proceda 
operațiuni de adinclre 
și lărgire a căii de 
apă. Lucrările in acest 
sens, eșalonate pe o 
perioadă de șase ani, 
sint menite să asigu
re, in perspectivă, tre
cerea prin canal a u- 
nor nave ciungind 
pină la capacitatea de 
300 000 tone (față de 
maximum 20 000 tone 
capacitate posibilă în 
1967). „Ținind seama 
de progresul tehnic in 
construcția maritimă 
și de existența super- 
petrollerelor — a spus 
Ahmed Machour — 
vom depune toate 
eforturile pentru a 
permite celor mai mari 
vase să utilizeze ca
nalul in loc de a ocoli 
Africa. Scopul nostru 
este de a spori conti
nuu in viitor rolul Ca
nalului Suez în dez
voltarea comerțului și 
a cooperării intre na
țiuni".

• TUNELUL PE SUB 
CANALUL MINECII DE
VINE REALITATE ? a u- 
ceput faza a doua a executării 
proiectului de construire a tu
nelului pe sub Canalul Minecil 
Dacă prima fază a constat in 
efectuarea de studii tehnice șl 
economice, acum s-a trecut 
perforarea unor „galerji doi 
serviciu" de cițiva kilometri 
lungime, pe ambele țărmuri 
ale canalului Actuala etapă 
este prevăzută să dureze pină 
în iulie 1975, cind se va trece 
la executarea lucrărilor pro- 
priu-zise. Perioada aceasta — 
scrie „Le Monde" — constituie 
și ultima in care guvernele 
francez și englez mai au posi
bilitatea de a renunța la pro
iect. Deocamdată, ambele capi
tale se pronunță pentru accele
rarea lucrărilor.

0 EXTINDEREA VIO
LENȚEI. împușcături pe

E- 
la

Nicolae N. LUPU
Cairo

Champs-Elysăes, hold-up-url în 
serie la bănci, ostatici înșfăcați 
sub amenințarea armelor... Vio
lența a început să facă ravagii 
și in Franța, unde pină de cu- 
rind era un fenomen relativ 
marginal. Potrivit datelor presei 
franceze, dacă in 1966 au avut 
loc, in regiunea pariziană, doar 
6 atacuri de bănci, în 1973 au 
fost înregistrate aproape 600 ; 
în această iarnă, numai Parisul 
a fost martor zilnic la 10 ac
țiuni de acest gen. Au fost cap
turați circa 45 la sută dintre 
bandiți, în marea lor majori
tate tineri sub 25 de ani. Pen
tru combaterea cit mai eficace 
a valului de violențe au fost 
luate un șir de măsuri, printre 
care un control foarte strict al 
armelor de foc, înființarea unor 
brigăzi speciale motorizate ș. a.

• BUMERANGUL... 
OPTIMIZAT. Cu ajutorul 
unei mașini electronice de 
calcul, în Australia a fost de
terminată forma geometrică 
optimă pentru bumerang. Un 
bumerang din material plastic, 
confecționat după datele furni
zate de computer, se Întoarce 
negreșit in 99 de cazuri din 100 
la locul lansării, indiferent de 
distanta, înălțimea sau unghiul 
de înclinație sub care a fost a- 
runcat.
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