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Ședința Comitetului Executiv
âi Ca CB rS C.R PROPUNCETĂȚENII

Tn ziua de 14 mai a.c. a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zidata de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
fcmân.

y în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizite de prietenie fâcutâ în Repu
blica Populara Bulgaria, în zilele de 
11—12 mai a.c., la convorbirile purtate cu 
acest prilej cu tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Exprimîndu-și deosebita satisfacție pen
tru primirea cordiala, câlduroasâ pe care 
conducătorii de partid și de stat și popu
lația țârii vecine și prietene au facut-o se
cretarului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Executiv a aprobat în 
unanimitate rezultatele convorbirilor și a 
dat o înaltâ apreciere poziției exprimate 
și activității desfâșurate de tovarâșul 
Nicolae Ceaușescu. Comitetul Executiv a- 
preciazâ câ vizita efectuata și convorbirile 
purtate reprezintâ o nouâ și importanta 
contribuție la întârirea prieteniei și cola- 
borârii multilaterale între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Bulgar, 
între Republica Socialista România și Re
publica Popularâ Bulgaria, în interesul ce
lor două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

în continuare, tovarâșul Nicolae 
Ceaușescu a informat Comitetul Executiv 
asupra schimbului de mesaje pe care l-a 
avut cu generalul de Spinola, asupra con
vorbirilor purtate în cursul sâptâmînii tre-

al președintelui 
de salvare na- 
alfi CGmeni po-

cute de trimisul special 
republicii cu șeful juntei 
tională din Portugalia, cu 
litici și reprezentanți ai forțelor progre
siste, democratice din această țară ; de a- 
semenea, a informat despre consultările 
avute în ultima vreme cu reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională din An
gola, Guineea-Bissau, precum și cu o se
rie de șefi de state africane.

Aprobînd în unanimitate acțiunile între
prinse de președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și apreciindu-le ca deosebit de utile pen
tru promovarea politicii externe a Repu
blicii Socialiste România, Comitetul Exe
cutiv și-a exprimat încă o dată solidarita
tea cu victoria forțelor populare revoluțio
nare, democratice și a forțelor armate din 
Portugalia care au răsturnat dictatura fas
cistă și au creat condițiile spre trecerea la 
o dezvoltare liberă, independentă și de
mocratică a țării, în conformitate cu voința 
și aspirațiile legitime de progres și bună
stare ale poporului portughez. în spiritul 
tradiționalelor legături de solidaritato cu 
forțele democratice, patriotice, progresis
te din Portugalia, poporul român va dez
volta relațiile sale de colaborare cu acesta 
forțe, cu poporul portughez, în interesul 
propășirii ambelor țări, al promovării u- 
nor relații noi între state, bazate pe depli
nă egalitate în drepturi, pe respectul in
dependenței și suveranității naționale, pe 
neamestec în treburile interne și avantaj 
reciproc.

Comitetul Executiv își exprimă speranța 
că în soluționarea problemelor legate de 
dezvoltarea democratică a Portugaliei se 
va merge pe calea lichidării definitive a

politicii colonialiste, a asigurării dreptului 
popoarelor din colonii do a se dezvolta 
independent, pe calea creării unor relații 
noi cu aceste țări, bazate pe egalitate, res
pect și colaborare democratică.

în vederea aplicării hotărîrilor Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. din 18—19 
iunie 1973 și a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, Comitetul Executiv a 
luat în discuție și a aprobat noi măsuri 
pentru îmbunătățirea conținutului învăță- 
mîntului agronomic și integrarea mai strîn- 
să a acestuia cu producția și cercetarea.

Comitetul Executiv a stabilit, tptodată, 
unele măsuri pentru o mai justă profilare 
a învățămîntului superior, pentru restrîn- 
gerea în continuare a nomenclatorului 
profesiilor și specializărilor în concor
danță cu necesitățile dezvoltării economi- 
co-soc:ale a țării.

Comitetul Executiv a examinat, de ase
menea, proiectul Legii pisciculturii și pes
cuitului, care urmărește reglementarea u- 
niîară a problemelor legate de dezvolta
rea fondului piscicol al României în ve
derea sporirii producției de pește, valori
ficarea mai benă a terenurilor ce nu pot 
avea altă folosință agricolă și care se pre
tează pentru amenajări piscicole. S-a a- 
t as atenția Ministerului Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor, consiliilor 
populare județene și cl municipiului Bucu
rești să acționeze cu toată fermitatea pen
tru realizarea si depășirea prevederilor 
Programului național de folosire ralională 
a apelor și dezvoltarea producției de 
peste;

în încheiere, Comitetul Executiv a exa
minat unele probleme ale activității cu
rente, adoptînd hotărîri corespunzătoare.

Hn peisajul industrial al României socialiste a mai apărut o unitate economică: amplasată la Tg. Neamț, întreprinderea de volvatir (pinză
, tare) este prima de acest fel din țara noastră.. în fotografie: secția țesătorie Foto : E. Dichiseanu
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Mîndria bâtrînului 
constructor

A ieșit la pensie un muncitor-constructor. Ies atiția 
alții la pensie, in fiecare zi ; primesc flori și mulțu
miri, nimic deosebit. Omul nostru — fost țăran 
patruzeci de ani ți muncitor-constructor douăzeci 
și doi de ani — în citeva luni și-a ridicat o 
căsuță, la marginea unui orășel pitoresc, aproape de 
pădure. Pe pereți, in loc de tablouri, a ir.ghesuit 
fotografii, sute de fotografii — locuri pe unde a um
blat și a muncit, oameni care i-au fost alături la bine 
și la greu. A debutat in construcții cu o fabrică de 
textile. De la săparea fundației pină la predare — a 
fost prezent la datorie, zi, noapte, cind l-au chemat.

de la alții, de la mai bătrinii in meserie, a învățat
- - - — ■ amSi 

să spunâ ; „Am construit o fabrică I" — și nu :

PICĂTURA DE CERNEALĂ
tucrat tl tu.. Elapa următoare : o tiradă In Galați. 
După care a spus : ..Am o stradă in Galați''. Așa se 
face că in momentul ieșirii la pensie, omul avea trei 
străzi, in trei orașe, un cartier in Drumul Taberei, 
fabrici de textile, de ulei. De la el au învățat și alții, 
mai tineri, să spună : „Am construit o fabrică, avem 
o stradă...".

In urmă 
duminică, un 
ore, aparatul 
fotografiez I" 
o pasiune. „ 
trebuie să fac. 
împodobiți cu fotografii, constructorul pensionar și-a 
amenajat un mic laborator de developat...

Un prim ciclu de fotografii : „Orele orașului". Luni 
la rind a urmărit ce se petrece in orașul lui. la anu
mite ore. O cronică in imagini. Oameni, evenimente, 
demolări și construcții, meciuri de fotbal, plimbările 
indrăgostiților — cronică vie. Al doilea ciclu : „Aici 
trăiesc eu". Dar fotografiile nu înfățișează căsuța de la 
marginea de pădure, ci străzi cu blocuri semețe, uzine, 
grădinițe de copii. Aici a lucrat omul nostru. Vrea să 
spună că la temelia construcțiilor a pus ceva din su
fletul său, s-a dăruit și, iată, n-a fost in zadar.

Nicolae ȚIC

construit o fabrica, avem

douăzeci âe ani, Intr-o
1_____  ______ in păstrare, pentru citeva
de fotografiat. „tnvață-mi si pe mine să 
s-a rugat omul nostru. Așa s-a născut 

,Cind m-or scoate la pensie, știu eu ce
In căsuța de lingă pădure, cu pereții

cu aproape 
prieten i-a dat

De curînd am parti
cipat la o consfătuire 
cu „micii și marii in
ventatori și inovatori" 
organizată de Con
siliul județean Argeș 
al Organizației pio
nierilor, in colaborare 
cu Uzina de autotu
risme din Pitești. M-am 
simțit nespus de bine, 
așa cum mă simt în
totdeauna atunci cind, 
privindu-i pe acești 
„feți frumoși" ai zile
lor noastre, întreză- ■ 
resc prin ani viitorul 
luminos al patriei. Cu 
acel prilej, mai mulți 
ingineri și tehnicieni 
din uzină, care s-au 
remarcat prin invenții 
și inovații, au vorbit 
pionierilor despre ac
tivitatea lor. i-au în
demnat să-și însu
șească cit mai multe 
cunoștințe științifice, 
să îndrăgească tehnica 
și să urmărească cu 
perseverență realiza
rea gi ridurilor lor celor 
mai îndrăznețe. Au ur
mat apoi pionierii 
din Pitești și din alte 
orașe ale țării care, 
cu firească emoție și 
cu modestia caracte
ristică inovatorului, 
au expus în puține 
cuvinte principiul de 
funcționare și particu
laritățile obiectului 
realizat de ei in cercu
rile tehnico-aplicati- 
ve de carturi, de aero- 
micromodele, de na
vomodele și ambarca
țiuni, de radiotelevi- 
ziune și telecomuni
cații, in cercurile e- 
lectrotehnice ețc. I-am 
ascultat pe — • - - 
Costin din 
prezentlnd noi 
tribuții la 
unei nave j 
de aer, pe 
Nacă din 
prezentlnd un 
model cu telecomandă, 
pe Septimiu Popa din 
Sibiu, vorbindu-ne des-

pre detectorul său 
de metale, și pe mulți 
alții.

îți crește inima de 
bucurie cind vezi pro
gresul făcut de Orga
nizația pionierilor in 
cei 25 de ani de exis
tență, 
ducării 
cultul 
creației. Ceea ce 
trage atenția este 
rientarea tineretului, 
îndeosebi în ultimii

in direcția 
copiilor 
muncii.

e- 
în 
al 
a- 
o-

publicane și alte con
cursuri devenite în 
ultima vreme tradițio
nale, cel de aeromo- 
dcle de la Săliște (de 
lingă Sibiu), cel de 
navomodele de la 
Galați și cel de radio- 
vinătoare de vulpi 
de la Poneasca, ju
dețul Caraș-Severin, 
unele concursuri in- 
terjudețene, activită
țile pionierilor din 
mediul rural in micro-

Gabriela
Galați, 

...1 con- 
realizarea 

pe pernă 
» Mihaela 

Călărași, 
aero-
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CETĂȚENII ÎNFĂPTUIESC
CETĂȚENII BENEFICIAZĂ

Expresie a unității indisolubile a întregului popor, 
a democrației caracteristice societății noastre. Frontul 
Unității Socialiste — reunind in rindurile sale, sub 
conducerea partidului, toate organizațiile de masă, 
obștești și consiliile naționalităților conlocuitoare — 
isi afirmă tot mai puternic rolul important in viața 
social-economică a țării. Practic, nu există domeniu 
de activitate sau zonă de larg interes cetățenesc in 
care inițiativa consiliilor F.U.S. să nu se manifeste 
aproape zilnic — in acțiunile de mare amploare, care

angrenează întreaga țară, pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, in dezvoltarea edilitară și so- 
cial-culturalâ a județelor și localităților, în 
de educare științific-ateistă a maselor, în 
controlului obștesc ctc.

Din toate aceste activități șl Inițiative, 
largă a experienței F.U.S. in mobilizarea 
la acțiuni in folosul lor și al țării, redăm in grupajul 
de față citeva.

activitatea 
exercitarea

din paleta 
cetățenilor

Capitala — un vast

șantier gospodăresc

Tn primăvara acestui an, sub e- 
glda Consiliului municipal al Fron
tului Unității Socialiste, in Capi
tală au fost întreprinse ample ac
țiuni pentru gospodărirea și înfru
musețarea orașului. Pe baza unui 
program unitar de lucru, stabilit 
in urma unor largi consultări cu 
cetățenii,' aproape toate marile 
cartiere bucureștene — Titan. Ber- 
ccni, Drumul Taberei, Colentina, 
Pantelimon, Rahova, Militari, 
Bucureștii Noi — au fost transfor
mate in vaste șantiere de muncă 

k______ ________

patriotică, mii de cetățeni, tineri 
și virstnicl, participind zilnic la e- 
fectuarea a numeroase lucrări de 
interes obștesc : amenajări de spa
ții verzi și baze sportive, construc
ții de cămine muncitorești, creșe 
și grădinițe, modernizări de alei și 
străzi, acțiuni de întreținere și în
frumusețare a parcurilor și a ma
rilor artere de penetrație în oraș 
etc. Pină in prezent, o bună parte 
din obiectivele gospodărești pro
puse de cetățeni au și fost reali
zate. Printre altele, au fost date în 
folosință complexul sportiv „Cire- 
șarii" difî Parcul copilului (la con
strucția căruia salariați din circa 
20 de întreprinderi ale sectorului 
8 au efectuat peste 600 000 ore de 
muncă patriotică), sala de sport 
..Triumf, serviciul de stomatolo
gie din cadrul policlinicii Grivița 
(care poate asigura circa 45 000 de

consultații și tratamente pe an), 
parcul-școală „Pionierul" de pe șo
seaua Fundeni, Casa pionierilor 
din sectorul 7. De asemenea, o se
rie de alte lucrări importante, cum 
sint amenajarea zonelor verzi și 
de agrement din Parcul tineretu
lui, a bazelor sportive Străulești și 
Pantelimon, declarate șantiere ale 
tineretului, construcția bazelor de 
agrement din pădurea Băneasa, de 
pe malul lacului Grivița sau din 
cartierele Floreasca (str. Barbu 
Văcăreseu) și Ilumulești sint in 
curs de finalizare. în numeroase 
zone ale orașului au fost amena
jate peste 100 de solarii și locuri 
de joacă pentru copii, au fost mo
dernizați peste 240 000 mp de străzi 
și trotuare. _ __ ___

D. TÎRCOB
(Continuare în pag. a Il-a)

ROMANIA
în comerțul mondial
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© Mărfurile si serviciile românesli 
pesfe hotare

& TSBCO '74 „Perspective favorabih 
cooperării, exponate interesante, 
organizare remarcabilă"

ÎN PAGINA A III-A

A

ch lucru
arde

vențiile și inovațiile 
sint importante ; mai 
importantă mi se pare 
insă această eferves
cență creatoare care 
a cuprins tot mai mult 
tineretul nostru, diri- 
jindu-1 către o activi
tate practică concretă, 
dezvoltindu-i interesul, 
pasiunea, dorința de 
a încerca să descopere 
sau să realizeze ceva 
nou, contribuind prin 
aceasta la legarea cu-

SĂ DĂM COPIILOR

însemnâri de acad. Radu P. VOINEA
rectorul Institutului politehnic din București

ani, către activități 
tehnice. Astfel, dacă 
in 1967 doar 3 la sută 
din numărul pionieri
lor erau cuprinși in 
cercurile tehnico-apli- 
cative, astăzi peste 
40 la sută din numărul 
lor activează in aceste 
cercuri. Să menționăm 
și succesul de care 
s-au bucurat concursu
rile anuale „Mini- 
tehnicus" : la primul 
concurs, care a avut 
loc in anul 1C63, au 
fost doar 100 de parti- 
cipanți, la cel din anul 
1974 s-au înscris peste 
35 000 de pionieri cu 
circa 10 000 de reali
zări ! Să adăugăm la 
aceste manifestări re-

cooperative agricole 
de producție etc., toate 
încheiate cu frumoa
se realizări. O parte 
dintre creațiile pio
nierilor trimise la 
Tirgul de invenții și 
inovații de la Tokio 
au obținut medalii de 
argint. Aprecieri de
osebite au fost aduse 
contribuțiilor pionie
rilor români la con
cursul „Trecerea în 
revistă a tinerilor teh
nicieni", care a avut 
loc in Iugoslavia, ca 
și la concursul „Tine
retul lumii cerce
tează", ținut In R. F. 
Germania, In anul 
1073.

Desigur, nu toate in-

noștințelor 
de practică, 
la formarea 
multilateral 
nalității, la __
in spiritul unei atitu
dini responsabile față 
de muncă ; intr-un 
cuvînt, la educarea 
prin muncă, pentru 
muncă.

Desigur, mal sint 
încă multe de făcut. 
Cred că oamenii de 
știință si specialiștii 
din domeniul tehnicii 
ar trebui să acorde o 
atenție mai marc ti
neretului țării, să În
țeleagă mai bine ce 
se petrece la această 
virstă fragedă, cind 
mintea omenească, in-

teoretice 
de viață, 
profilului , 
al perso- 
educarea

zestrată cu o deosebi
tă plasticitate, plăs
muiește cele mai în
drăznețe idei. Să dăm 
tuturor copiilor unel
te, știința de a le fo
losi și perfecționa, 
îndrăzneala, curajul 
de a inova. Cred că 
literatura științifico- 
tehnică ce se adre
sează acestei vîrste va 
trebui intr-un fel sau 
altul să-1 învețe pe 
tinărul dornic să de
vină mare inventator 
să gindească științific 
și mai ales tehnic. 
Fără a diminua im
portanța unei cărți in 
care abundă materia
lul faptic șl date de 
tot felul, extrem de 
utile, consider că o 
bună lucrare de în
drumare ar trebui să 
arate tinărului mai 
degrabă că in fiecare 
mașină, în fiecare o- 
biect tehnic este acu
mulată inteligență o- 
meneascâ și că o in
venție nu se reali
zează niciodată prin- 
tr-o asociație întim- 
plătoare de obiecte, ci 
pe baza unei gindiri 
profunde, că pentru 
a inventa nu este su
ficient să ai imagina
ție ci, mai ales, cu
noștințe științifice 60- 
lide și o gindire tehni
că activă. In plus, 
ar fi de dorit ca an
trenarea către activi
tatea tehnică, practi
că să continue cu a- 
ceeași intensitate, bine
înțeles, la un alt ni
vel, șl cu ținerii 
care au depășit vîrsta 
pionierilor. Nu trebuie 
să precupețim nici un 
efort, nici material, 
nici spiritual, pentru 
a asigura pregătirea 
specialiștilor de miine, 
care vor continua 
opera de ridicare a 
țării noastre pe noi 
culmi ale culturii ți 
civilizației.

Rod al hărniciei șl price
perii constructorilor de nave 
de la Șantierul naval — 
Oltenița, un nou cargou este 

gata de start

Pe șantierele energetice se 
lucrează intr-un ritm intens. 
Constructorii termocentralei de 
la Turceni, de pildă, au ter
minat mult mai devreme gli
sarea sălii mașinilor în care 
vor fi instalate agregate
le primului turbogenerator. 
Avansuri importante au inre- 
gistrat și constructorii hidrocen
tralelor dș pe Argeș. în grafi
cele de șantier de la unitățile 
Vilcele și Merișani lucrările ce 
se execută in prezent consem
nează un avans de o lună față 
de plan. In stadii avansate de 
execuție se află, de asemenea, 
și cele de la Băiculești și Miri- 
cești. Concomitent, constructorii 
au luat o serie de măsuri pen
tru folosirea rațională a fondu
rilor de investiții. Intre acestea 
figurează reducerea suprafețe
lor betonate la platforme, depo
zite și drumuri, dimensionarea 
rațională a soațiilor pentru a- 
teliere, amplasarea echipamen
tului de epurare chimică în 
aer liber etc. Pe aceste căi se 
scontează ca, in acest an. față 
de plan să se obțină o dimi
nuare cu 50 milioane Iei a cos
turilor de investiții.

(Agerpres)

J

Foto : S. Cristian
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IFAPTUL! 
I DIVERS '
| Nu hăituiți |
| căprioarele!

I Hăituită. o căprioară din pă-
durea Heltiu alerga spre salul I 
Pănccști-Sascut (Bacău). In- I

ISpăimintntâ. căprioara a Intrat | 
P ' o uliță și s-a izbit de citeva . 
P'»rți, ceri nd parcă ocrotire. I 
Cum oamenii erau In cimp, că- I

Ibrmara a îngenuncheat, însin
gurată. Așa au găsit-o tracto- I 
ristii care l-au anunțat imediat I

Ipe inginerul C. Diaconu. șeful I 
ocolului silvic. Acesta, sosit în • 
grabă cu mașina la fața locu- I 
lui. a luat căprioara, a dus-o la I

I dispensarul veterinar, i-a făcut
un vaccin antitetanos, i-a ad- I 
mini'trat antibiotice, i-a pansat I

■ rănile... D? citeva zile, câprlba- ’ 
ra sc află din nou in pădure, I 
In lumea ei. N-o mai hăituiți 1 I

- „Ozeniștii“ 
din Văleni |
Zvonul că la Vălenii de Mun- I

I te ar fi fost zărit. cu citeva luni I 
in urmd, un O.Z.N. a stirnit | 
marc emoție și un viu interes . 
in rindul populației din oraș, I 
dar mai ales printre școlari. Ei I 
au hotărit, nici mai mult, nici 1 
mai puțin, să înființeze un cerc I 
O.Z.N. Micii cercetători nu-și I 
propun sâ caute pc cer ..farfurii I 
zburătoare", ci studiază de zor | 
astronautica. adunind cărți, re- j 
riște, articole, fotografii. N-ar I 
fi de mirare ca din rindul mi- * 
oilor pasionați sâ răsară un I 
mare cercetător. Mai știi de I 
unde sare vreun... O.Z.N. ? I

Nu-și mai 
cumpără 
purcel...

Motorist pe un cuter la Intre- I 
prinderea piscicolă Constanța, I 
Dumitru Stănciulescu este deți- 1 
nătorul unei performanțe puțin I 
obișnuite. In 'ultimii 4 ani el a I 
ciștigat, consecutiv, tradiționalul | 
purcel agățat de școndrul uns . 
cu vaselină de la vestitele jocuri I 
pe apă care au loc cu prilejul j 
Zilei marinei, in portul turistic 
„Tomis" din Constanța. Ultimul I 
purcel-trofeu a atins la soroc I 
greutatea de 110 kilograme, cu • 
toate că. fiind băltăreț, a fo.li 
tare mofturos și prefera drept I 
hrană resturi de pește. Avind | 
încredere in reeditarea perfor- 
manței. D.S. ne anunță că nu-și I 
cumpără nici in acest an purcel | 
pentru la iarnă.

„Ofsaid“ ! 

între reprize 1
Spre sfirșitul primei reprize | 

a meciului de fotbal dintre „O- •
limpia" Satu-Mare șt „Olim- | 
pia“ Oradea, spectatorul Va- I 
sile Miklos Erdei și-a aruncat | 
Intimplător privirea spre stra- . 
dă, surpnnzind „in ofsaid" un I 
individ care tocmai se furișa I 
prin geamul deschis al autobu
zului cu care veniseră fotbaliș- I 
tii orădeni. Erdei il anunță I 
imediat pe un milițian din tri- I 
bună, iar acesta porni pe urme- . 
le infractorului și il prinse ina- I 
inte de a incepe să „valorifi- | 
ce" obiectele de îmbrăcăminte 
sustrase din autobuz. Era un I 
anume Vasile Toth, zis „Ducu", | 
din Satu-Mare. A fost condam- I 
nat la doi ani.

P.S. „Ducu" s-a dus înapoi 
de unde ieșise abia de citeva 
zile, după o condamnare ase
mănătoare.

Acțiunea 
„filtru total“

Serviciul de circulație din ca
drul Inspectoratului județean 
Bacău al Ministerului de Interne 
a organizat un așa-numit „fil
tru total", pentru a controla le
galitatea curselor, folosirea ju
dicioasă a autovehiculelor, sta
rea tehnică a acestora. In cele 
două ore și mai bine cît a 
durat „filtrul total- au fost 
controlate 1061 de autovehicu
le. Au fost aplicate nu mai. pu
țin de 127 sancțiuni pentru 
transporturi ilicite de persoane 
și mărfuri, defecțiuni tehnice, 
conducere sub influența alcoo
lului, viteză excesiva. Cam 
multe pentru un control de 
scurtă durată. Dacă „filtrul to- 
tal- dura nu 2, ci... 24 de ore .

Alarmă falsă
Trenul de marfă 67311 Birlad- 

Iași trecuse fără oprire prin 
gara Vaslui. Deodată, la numai 
doi kilometri de stație — o fri- 
nă bruscă. Roțile scrișnesc, gar
nitura se oprește. Cineva trăse
se semnalul de alarmă. Contro
lat, trenul era in ordine. ba 
fața locului sosește in grabă un 
ecniDaj al miliției aflat întim- 
plător pe șoseaua paralelă cu 
linia ferată. Cine dăduse alar
ma ? Un individ care o luase 
la sănătoasa, pe cimp : loan 
Cozma din Costești-Vaslui. Ur
case in mărfar (ilegal) in gara 
Roșiești și voia să coboare la 
Vaslui. Și încă un amănunt 
care il definește : asupra lui 
g-au găsit și două găini furate.

Rubrica redoctatâ de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteii'

Forța și valoarea studiului filozofiei: 
formarea mior ferme convingeri comuniste

Desigur, perfecționarea progra 
mclor trebuie dublată de efortul 
ca și tratarea propriu-zisă să st 
facă intr-un mod corespunzător, 
npl să dezvolte gindirca student! 
lor, ceea ce Insă nu se Intîmplă în
totdeauna. Am asistat, do pildă, la 
citeva seminarii desfășurate in am
bele contre universitare pe tema 
contradicțiilor in socialism. O temă 
de mare interes, care oferă posi
bilitatea unor largi analize asupra 
modalităților de manifestare a 
contradicțiilor in viața economică 
și socială, asupra căilor optime de 
soluționare a lor. Dar unele se- 
minarii n-au făcut altceva de
cit sâ repete ceea ce se mal spusese 
la curs, iar cadrele didactice n-au 
intervenit pentru a orienta mal

unde efectuează cercetări pe teme 
sirius legate de profilul viitorilor 
specialiști.

Totuși, in raport cu cerințele 
formulate de conducerea de partid 
și de stat, caea ce s-n realizat este 
doar un început. După cum a ară
tat Șl o analiză a comitetului 
de partid al Centrului univer
sitar din Capitală, mai sint cadre 
didactice care consideră că au a- 
bordat problemele actuale dacă 
s-au referit in lecțiile lor sau au 
citat fragmente din documentele 
de partid. Or, legătura cu viața 
presupune nu simpla citare n do
cumentelor, cl aprofundarea idei
lor lor, explicarea aprofundată a 
noilor realități cu ajutorul teoriei 
marxist-lcniniste.

Este binecunoscută Importanța 
pe care o are studiul filozofiei 
pentru formarea gindlrtl Ideologi
ce și politice a elevilor și studenți
lor, pentru dezvoltarea capacității 
lor de a se orienta in complexi
tatea fenomenelor vic(ii sociale. 
Problemele predării filozofici in 
școli șl universități au format o- 
bieclul unei atenții deosebite in 
cadrul Plenarei C.C. nl P.C.R. din 
noiembrie 1971, iar la consfătuirea 
din noiembrie 1972 a cadrelor di
dactice care predau științele socia
le in InvAțâmlntul superior, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu a făcut un 
șir de recomandări do cea mal 
marc Importanță pentru activita
tea in acest domeniu. Esențial este 
ca studiul filozofici să înarmeze 
puternic din
punct de vedere 
ideologic, să for
meze mllltanți 
comuniști fermi, 
stăpinind temei
nic bazele știin
țifice ale ooliti- 
cii partidului
nostru, capabili să discearnă din 
punrt de vedere teoretic cerințele 
mc'-sulul incinte al societății șl 
căile soluționării lor practice.

Asupra modulul in care și-au gă
sit aplicarea unele măsuri preco
nizate. asupra căilor perfecționării 
In continuare a predării filozofiei 
materialist-dialectice ne vom opri 
în rindurile ce urmează, concen- 
trind investigația in unele insti
tute de învățămint superior din 
Capitală și in cadrul universității 
timișorene.

Se poate afirma cu deplin temei 
că predarea filozofici in institutele 
amintite a cunoscut in ultimii ani 
o continuă Îmbunătățire. Sint de 
remarcat, in primul rind, perfec
ționările aduse programelor de în- 
vățămînt. îmbogățind aceste pro
grame cu unele probleme noi. mai 
puțin abordate In trecut, cum ar fi 
teoria valorilor, praxiologia, epis
temologia, colectivele de catedră 
au acordat. In același timp, atenția 
cuvenită tezelor fundamentnle ale 
filozofici marxiste, avind un rol 
determinant in formarea gindirii 
malcrialist-dialectice. a unor adinei 
convingeri comuniste. Astfel. la 
catedra de filozofie a Universității 
din Timișoara, unor teme ca h.aza 
și suprastructura, clasele sociale 
și lupta de clasă, rqlul maselor și 
al personalităților in istorie, națiu
nea și dezvoltarea ei in epoca 
contemporană li s-au consacrat 
capitole de sine stătătoare, crein- 
du-se. astfel, condițiile aprofundă
rii lor.

creator dezbaterea. Este limpede 
insă că doar prin repetarea meca
nică a unor teze și formulări din 
curs sau din manuale, nu se valo
rifică suficient valențele educa
tive ale filozofiei, menirea el de 
a forma convingeri ferme.

Eficiența predării științelor so
ciale, ca de altfel a oricărei alte 
activități in domeniul ideologic 
depinde, in măsură hotăritoare, de 
legătura strînsă cu viața, cu reali
tățile concrete ale societății noas
tre. In ultimul timp s-au făcut 
pași importanți în această direcție. 
O arată, în primul rind. ma
nualele noi. Astfel, manualele de 
filozofie elaborate de către cate
drele de specialitate ale Universi
tății, A.S.E. și Institutului politeh
nic stăruie asupra experienței do- 
bindite de partidul nostru in edifi
carea noii orinduiri, asupra contri
buției sale la îmbogățirea tezauru
lui teoriei revoluționare, asupra im
plicațiilor filozofice ale revoluției 
tehnico-științifice contemporane. 
Constatările noastre in Institutele 
amintite au arătat influența pozi
tivă a acestor manuale asupra 
procesului de învățămint.

Este de remarcat, totodată, că 
s-au creat legături mai strînse, 
sistematice între colectivele de ca
tedră și diferite întreprinderi, in
stituții ideologice și organe de 
sinteză. în cadrul Facultății de fi
lozofie din București, de pildă, sec
țiile de filozofie, sociologie și psi
hologie au legături permanente cu 
diferite organisme și întreprinderi,

Influența modelatoare a filozo
fiei se află in relație nemijlocită 
cu combativitatea față de diferite 
teze nestiințifice, cu fermitatea 
față de orice idei conservatoare, 
retrograde.

Pe această linie se cuvin eviden
țiate preocupările sporite din ulti
mul timp pentru a analiza creația 
curentelor filozofice contemporane 
din perspectiva gindirii marxiste, 
de pe poziții ideologice ferme. De 
asemenea, moștenirea filozofică ro
mânească, mal ales din perioada 
Interbelică, este cercetată mai ri
guros, punindu-se în lumină atit 
meritele, cit și limitele diferiților 
ginditori.

Mal sint însă cazuri cînd crite
riile marxiste de analiză și valori
ficare nu sint aplicate cu consec
vență și fermitate.

Am asistat la un seminar dedi
cat problemelor structuralismului, 
desfășurat la Facultatea de mate
matică a Universității din Timi- 
?oara. Tema a suscitat discuții vii. 
n toată discuția însă era eviden

tă o confuzie intre diferite planuri 
ale problemei, cum sint structura- 
litatea, ca proprietate obiectivă a 
materiei, metoda structuralistă și 
viziunile filozofico-ideologicc struc
turaliste. In asemenea condiții 
n-au putut fi bine delimita
te nici meritele structuralismu
lui, mai ales pe linie științifică, 
dar nici limitele și binecunoscutele 
sale dificultăți filozofice. O pre
legere, desfășurată în cadrul ace
leiași universități, pe problematica

SUB EGIDA CONSILIILOR
FRONTULUI UNITAJII SOCIALISTE
în sprijinul femeii tuare și 666 hectare parcuri și spații 

verzi, construirea a 111 km diguri 
co '.tra inundațiilor etc.

salariate
Consiliul județean al F.U.S.-Con

stanța a dat nu de mult spre stu
diu și rezolvare unui larg colectiv
— alcătuit din cadre cu răspundere 
în diferite sectoare economice, cer
cetători din unitățile industriei ali
mentare. reprezentanți ai comerțului
— problema diversificării sortimen
telor alimentare. Investigațiile fă
cute au scos cu pregnanță in evi
dență necesitatea de a se mări nu
mărul și varietatea de sortimente 
care să ușureze activitatea în gos
podărie a femeilor salariate, de a 
se îmbunătăți gama de produse des
tinate couiilor și, in același timo, 
posibilitățile mari încă nevalorifi
cate in numeroase întreprinderi. In 
baza programului stabilit, s-a întoc
mit o listă cu circa 50 de sortimen
te noi care au și fost produse și 
omologate pe plan local. Apoi a fost 
organizată o expoziție cu vinzare 
pentru testarea gustului cumpărăto
rilor, prin degustări zilnice și prin 
intermediul unor formulare-ches- 
tionar. Este semnificativ faptul că
— deși, inițial, direcția județeană 
comercială a organizat această ex
poziție pentru o perioadă limitată — 
ea a devenit, la citeva luni de la 
deschidere, una dintre cele mai cău
tate unități comerciale ale orașului. 
Acum se așteaptă (și se așteaptă 
cam de mult) certificatele de omolo
gare din partea comisiilor de la 
trusturile sau centralele industriale 
respective. 10 unități industriale aș
teaptă acest semnal să poată pro
duce. încă din acest an, conform 
dorințelor consumatorilor, sortimen
tele pe care le-au apreciat în cadrul 
expoziției.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

Prezență activă

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

Cîți locuitori,

atîția gospodari
Pe baza unui plan unic, ce anga

jează eforturile tuturor organizații
lor componente, Consiliul municipal 
al F.U.S.-Galati coordonează, în 
aceste zile, desfășurarea unor am
ple acțiuni de muncă voluutar-na- 
triotică pentru executarea unor obi
ective cdilitar-gospodărești, sociale, 
culturale, de întreținere a curățeniei.

— Acest plan — ne spune tov. Ion 
Bejan. președinte al consiliului mu
nicipal al F.U.S. — a fost elaborat 
în urma unor largi consultări cu ce
tățenii, dună care fiecărei organiza
ții de masă, obștești, economice, de 
stat, fiecărei instituții și circumscrip
ții electorale i s-a repartizat un sec
tor al orașului, de a cărui înfrumu
sețare răspunde.

Datorită acestei organizări, dumi
nică de duminică, la acțiunile pa
triotice iau parte circa 35 000—40 000 
de cetățeni, ceea ce a făcut ca pînă 
acum să se îndeplinească peste 80 
Ia sută din angajamentul anual. Se 
lucrează intens la obiective cum 
sint faleza și „Parcul tineretului", 
lacul de agrement de la Vinători, 
taluzarea malului de la Intrarea în 
oraș dinspre Brăila, taluzarea unor 
maluri în cartierul Țiglina 1 și al
tele. Au fost amenajate și sint bine 
întreținute toate parcurile și zonele 
verzi din oraș, unde, în acest an, s-au 
plantat 320 000 arbori și 15 milioane 
flori. De asemenea, au fost reparate 
străzi pe o suprafață de 500 dOO mp. 
De altfel, salubrizarea orașului este 
asigurată in proporție de 70 la sută 
prin muncă patriotică.

Valerlu STOIU
corespondentul „Scinteii"
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în toate localitățile
Consiliile F.U.S. din satele și co

munele județului Iași își fac tot mai 
mult simțită prezenta in viața eco
nomică și social-culturalâ a locali
tăților. coordonînd activitățile de in
teres obștesc și antrenind masele de 
cetățeni la realizarea acestora. 
Succese deosebite s-au obținut pini 
in prezent in acțiuni de înfrumu
sețare șl bună gospodărire a locali
tăților. în comuna Mircești. bună
oară. cetățenii au plantat in această 
primăvară 7 000 pomi fructiferi in 
loc de 1 000 — cît își propuseseră 
inițial, au Întreținut 7 km drumuri, 
au construit 1 150 mp trotuare și au 
amenajat 130 000 mp spații verzi. în 
fruntea acțiunii de Înfrumusețare și 
gospodărire a satelor se află și lo
cuitorii din comunele Ruginoasa. 
Strunga etc.

In întreg județul Iași printre o- 
biectiveie realizate cu sprijinul ce
tățenilor se numără plantarea u 
1 363 200 pomi, arbori și arbuști, 
construcția a 185 700 mp trotuare. În
treținerea a 815 000 mp străzi |i tro-

PE MALUL LACULUI I
AMARA {

Un nou pavilion '
de tratament

în ultimii ani. fiecare sezon 
balnear in stațiunea Amara a 
debutat cu o premieră. Surpri
za rezervată oaspeților in aceas
tă primăvară : inaugurarea nou
lui pavilion de fizioterapie al 
Oficiului județean de turism 
Ialomița, care va crea condiții 
optime de tratament pentru 
încă 1 000 de pacienți pe zi. 
Construcția, prevăzută cu trei 
niveluri, asigură efectuarea a 
4 000 de proceduri de balneote- 
ranie și fizioterapie zilnic.

Noua bază de tratament — o 
adevăra'ă „uzină" de refacere a 
sănătății — dispune de 32 pa
turi pentru împachetări cu nă
mol, proaspăt transportat prin- 
tr-un sistem special de la sursă 
direct la patul bolnavilor, 25 de 
cabine pentru băi calde cu apă 
din lac și amenajări pentru 
alte proceduri auxiliare : hidro- 
terapie, cabinete de masaj și 
săli de gimnastică medic-ală. La 
etajul superior au fost instala
te aparate pentru electroterapie 
cu curenți diadinamici, raze 
ultrascurte, ultrasunete, galva
nizări, magnetodiaflux, băi de 
lumină și aerosoli cu aoă sul
furoasă din izvoarele stațiunii. 
După cum ne informează doc
torul Andrei Rădulescu, acest 
complex de tratamente se apli
că cu succes bolnavilor de reu
matism, celor cu sechele post- 
traumatice ale aparatului loco
motor, boli ale sistemului ner
vos periferic, afecțiuni neurolo
gice, dermatologice, ginecologi
ce. ale căilor resniratorii.

Bine cunoscută pentru calită
țile terapeutice deosebite ale 
nămolului extras din lac, sta
țiunea Amara se extinde an 
de an. în proiectele de dezvol
tare a fost prevăzută construc
ția unui hotel cu 300 de locuri 
in vecinătatea noului complex 
de fizioterapie. Se află în pre
zent in construcție două pavi
lioane cu o capacitate de 500 de 
locuri, aparținînd cooperativelor 
agricole de producție din județ.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii"
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progresului, care formează astăzi 
obiectul unor vii dispute filozo
fico șl ideologice, ne-a prilejuit o 
constatare inlrucitva asemănătoa
re. Este, desigur, pozitiv efor
tul de a lărgi orizontul de 
cunoaștere al studenților, de a-i 
introduce in problematica care-i 
preocupă pe ginditori! de diverse 
orientări. Dialogul solicită însă și a- 
plicaroa cu fermitate a principiilor 
marxiste ale criticii filozofice, o ana
liză științifică riguroasă, care sft facă 
o demarcație clară între curentele 
reacționare și cele progresiste șl. 
în cadrul aceluiași curent de gin- 
dirc, intre clementele, chiar și par
țial valoroase și care merită a fi 

reținute, și ceea 
ce este eronat și 
trebuie respins.

în ultimul timp 
a devenit o prac
tică organizarea 
unor dezbateri i- 
deologicc ale ca
drelor de la cate

drele de științe sociale, asupra u- 
nov probleme teoretice actuale, a- 
supra diferitelor aspecte legate de 
perfecționarea programelor. Ast
fel, catedra de filozofie de la 
Universitatea din Timișoara a or
ganizat asemenea dezbateri asupra 
unor teme nou introduse in pro
gramă. Dezbateri teoretice in
teresante au avut loc și în ca
drul unor colective de catedră 
din Centrul universitar București : 
„Sistemul filozofiei marxiste" (U- 
niversitate), ..Marxismul și struc
turalismul" (institutele de artă, ar
hitectură, educație fizică și sport), 
„Probleme ale capitalismului con
temporan" (Universitate), „Marxis
mul și psihanaliza" (A.S.E.), A- 
semenea dezbateri se înscriu ca 
valoroase contribuții la pregătirea 
ideologică și metodică a cadrelor 
didactice.

Iată citeva elemente pozitive, ca 
și citeva deficiențe in predarea fi
lozofiei in institute de învățămint 
superior. Sperăm că ele vor Aon- 
stitui subiect de reflexie pentru 
toate catedrele și cadrele didactice 
care predau disciplinele sociale, 
vor îndemna la măsuri concrete in 
scopul ridicării predării științelor 
sociale la nivelul exigențelor for
mulate de către conducerea parti
dului.

Paul DOBRESCU

I Telex cetățenesc |
• S-o pus în vînzare noul mers ol «renurilor, 

valabil dr la 26 mal a.c. Printre noutăți : un număr sporit de garnituri 
de lungă și medie distantă. Înmulțirea curselor utilizate de nave
tiști ș.a.

• Se execută montarea contoarelor de energie 
electrică. CetAicnl1 capitalei care au încheiat contracte cu 
I.D.E.R -ul înainte de 31 decembrie 1972. pot suna la tel. 17 GO 31 pen
tru n anunța data la care doresc Să 11 se monteze contoare ia do
miciliu.

• Amănunte despre schimburile de locuințe. In 
legătură cu activitatea dispeceratului de organizare a schimburilor de 
locuințe din Capitală, sîntem In măsură să precizăm următoarele : 
solieitanțil serviciului respectiv pot găsi la oricare din centrele 
I.C.R.A.L. din Capitală formularul tip necesar mijlocirii schimbului. 
El se depune la centrul I.C.R.A.L. pe teritoriul căruia se află lo
cuința — împreună cu taxa de 50 de Iei — după care so primește la 
domiciliu prima adresă (oferită ca variantă de schimb). Dacă ea nu 
este convenabilă, «e mai dă o a doua adresă șl apoi cea de-a tren. 
Actele propriu-zlse de schimb se intocmeac ulterior de către I.C.R.A.L.

NOU

© La Sibiu, apropierea sezonului turistic ești-
Vq| oferă surprize plăcute pregătite de edilii orașului. Din această
lună, de pildă, între Pmta Unirii din centrul orașului și pitoreasca 
pădure Dumbrava, principalul loc de agrement al slbienilor, circulă 
în fiecare duminică minicaruri I.T.S. Primele constatări : eficiență 
economică mare a respectivelor vehicule, o degrevare a autobuzelor 
de pe acest traseu și mari satisfacții date copiilor.

O în ȚtirO Coșului 8_a terminat asfaltarea drumului Tu- 
foasa—Căllncșii, inaugurîndu-se un nou traseu turistic. Odată cu 
aceasta s-a deschis un elegant hotel-restaurant pc malul lacului de 
acumulare și agrement de la Călinești—Oaș.

© 0 nouă bază de tratament ■ ,0't dais,n folt”in” 
în stațiunea balneară Covasna, Valorificind efectele terapeutice In 
vindecarea bolilor cardiovasculare ale apei minerale șl ale bioxidului de 
carbon natural, la noua unitate vor fi aplicate zilnic 1 000 de proce
duri — băi cu ană minerală și tot atitea tratamente în mofete. Para
lel cu acestea vor fi asigurate și o serie de proceduri asociate — fizio
terapie. electroterapie. masaj, iar in perspectivă Împachetări cu nămol.

CITITORII SESIZEAZĂ,

CITITORII PROPUN

© Locuim de doi ani in cartierul Drumul Taberei 
(microraionul 5) — ne scrie ing. N. C. Dan. în curind va intra aici în 
funcțiune o nouă centrală telefonică, dar data instalării unor tele
foane, chiar in imediata vecinătate a centralei, este incertă. La multe 
clădiri nu s-au făcut racorduri și nici cablajele pe străzi. Propunem 
accelerarea acestor lucrări, dar pină la realizarea lor să se instaleze 
cel puțin câte un nost telefonic public Ia flecare bloc. Cele patru ca
bine existente în extremitățile cartierului sînt foarte departe de a face 
fată cerințelor unei serviri civilizate.

© Un minut de meditație civică. In capitală, pian- 
tarea unui puiet costă 5 lei. a unei flori 0,62 lei. a unul mp de gazon 
10 lei. De ce am prezentat aceste calcule ? Pentru a-i invita la me
ditație, cum ne scrie un cititor, pe toți cei care, prin gesturi necon* 
trolate. distrug zestrea de frumusețe a orașului

Vedere din cartierul clujean „Gheorghleni" Foto ; S, Cristian

Un compartiment din 
acceleratul Satu-Mare — 
București. Printre călă
tori. și inginerul Ștefan P. 
Din vorbă-n vorbă, rela
tează un litigiu pe care-1 
are cu o casă, la Turda. 
Argumentează că drep
tatea e de partea sa. 
Opinează despre căile 
citeodată întortocheate 
ale adevărului pină la 
ieșirea lui la lumină.

— Cauza e simplă și se 
poate rezolva ușor, se 
pronunță cu aplomb unul 
dintre călători. Am solu
ționat eu litigii mult 
mai complicate !

Și astfel inginerul a- 
mintit face cunoștință cu 
Iosif O., domiciliat in 
Baia Sprie. județul Ma
ramureș, bucuros să se 
ocupe de rezolvarea unui 
asemenea „mărunțiș ju
decătoresc". Pe scurt : 
I. O. devine reprezen
tantul intereselor ingine
rului. Călătoresc împre
ună spre Turda și retur. 
In interesul pricinii, 
se-nțelege. I. O. face cu
noștință cu familia ingi
nerului, la care e găzduit 
citeva zile, pentru „stu
diul" dosarului. Se intîl- 
nesc și la restaurant. Tot 
pe cheltuiala inginerului, 
se-nțelege, in fața căruia 
se dăduse drept doctor 
in drept... Celelalte părți 
in proces II știu judecă
tor. pe ici pe colo și 
„consilier ministerial", 
„care a rezolvat la Alba 
Iulia un proces de răsu
net".

— O simplă legitimare 
și ați fi aflat că apărăto
rul dv...

Inginerul Stefan P. 
Iasă privirea în jos.

— Pur și simplu mi-a

fost Jenă. Avea un ase
menea vocabular incit...

Exact pe jena asta a 
mizat I. O. Cu Îndrăz
neală. Cu tupeu. Privind 
fix in ochii viitoarei vic
time. Căutind s-o ame
țească cu o frazeologie 
compusă pentru atari 
Împrejurări. Frazeologie 
care să spulbere teme
rea, îndoiala.

Sentimentul acesta, de

— Mă temeam să nu-1 
supăr, să nu-1 jignesc...

Și atunci, inginerul îi 
deschide casa, sufletul. 
11 ia cu el la o ședință 
a comisiei de judecată 
unde, culmea, recentul 
ieșit din pușcărie este 
consultat asupra hotărârii 
in cazul unui litigiu. 
,,I-am permis să parti
cipe la judecarea litigiu
lui — declară negru pa

Unicul său atestat
era.., cazierul

jenă, devine, pentru anu
me indivizi, o bănoasă 
„materie primă", sursă 
de ciștig fără muncă. 
Debitînd verzi și uscate, 
dindu-se drept ceea ce 
nu sint, intervenind in 
viața unora fără să fie 
poftiți, ei recoltează cre
duli tocmai din rindul 
celor care nu au tăria 
să treacă peste orice 
sentiment de jenă și să 
le ceară adevărata iden
titate. O simplă legiti
mare a lui I. O., „sluji
torul adevărului", și in
ginerul Ștefan P. <-\r fi 
aflat că are In față un 
individ fără ocupație, 
care a ispășit o condam
nare de un an și opt luni 
pentru delapidare și o 
alta de opt luni pentru 
fals.

alb președintele aminti
tei comisii — deoarece 
m-am gîndit că ne 
poate da unele relații 
ca procuror și doctor in 
științe juridice". Dar, 
stupoare ! „Cind a tre
buit să-i cer părerea la 
întocmirea hotăririi, am 
văzut că și dînsul a luat 
legea și a început să o 
studieze și, abia după ce 
s-a dumirit, a spus ce să 
consemnăm în hotărîre, 
lucru pe care eu, de alt
fel, il știam...“

Pare o pagină dintr-o 
antologie a umorului : 
fostul pușcăriaș 'făcînd-o 
pe judecătorul 1 Nici că 
se putea solicita un spri
jin mai „competent", nici 
că se putea o probă mai 
evidentă a atitudinii de 
gură cască !

îl întrebăm pe ingine
rul Șt. P. :

— In litigiul pe care-1 
aveați, erați convins că 
dreptatea se află de par
tea dv. ?

— Sută Ia sută 1
— Atunci de ce ați mai 

apelat la „servicii" lătu
ralnice ?

— Speram să rezolv 
mai repede...

Afirmația pune în a- 
devărata lumină impli
cațiile întregului caz. Se 
spune că dreptatea aș
teaptă răbdătoare, numai 
minciuna e grăbită. Cu 
toată convingerea că 
dreptatea se află de par
tea sa, inginerul tras pe 
sfoară de un recidivist a 
ales totuși calea grăbită 
a minciunii. El a prefe
rat, in locul drumului 
drept și clar, ocolișul 
„relațiilor", potecă tot
deauna primejdioasă, in 
afara normelor noastre 
etice. Rezultatul final ? 
Cel care era lesne previ
zibil, dacă victima nu 
s-ar fi lăsat vrăjită de 
vocea de sirenă a favori
tismului. Oprindu-ne a- 
supra cazului de mai 
sus am dorit să punem 
încă o dată in lumină no
civitatea acestei mentali
tăți străine de climatul 
nostru social și căreia 
totdeauna, in orice îm
prejurare, trebuie să l se 
dea cuvenita replică.

P. S. Judecat in primă 
instanță de către Judecă
toria Satu-Mare, falsul 
magistrat I. O. a fost re
cent condamnat la un an 
închisoare. Sentința a 
rămas definitivă.

Hie TANASACIIE 
Octav GRUMEZA
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V^tl lm*c->«t vrcadMi rum er «rtta o hirtă a itinerarelor mfir- 
ruri|.-»r f bri.vite in Rnmăn a, exportate in t'ri de pe diferitele conti
nent? ale lumii ? Sau n hurt* & Itinerarelor « premialilor romăni aflați 
P**1‘p hM*ire In veci- roa concretizării numeroaselor ac,luni de coope
rare e^o^-niri la rare participă tara nmatră T Nu ar fl o operațiune 
prr i: m t ți-iind vn-ni de ritmul și proporțiile schimburilor $1 pre
zentelor noastre economice externe, in continuă dezvoltare șl diversi
ficare.

1 '' w. doșirur. nu poate constitui motiv de automultumlre, nu 
ln«nmnl rit uși de pu|in că In activitatea de comerț exterior nu există 
un sir de probleme serioase ce se cuvin a fl profund nn Uzate, supuse 
dezbaterii in vederea eliminării cadențelor care mai persistă.

In mod deos-'blt, problema principală care se detațaază osie aceea a 
creșterii eficienței întregii activități dc comerț exterior, a compriili- 
vitatii mărfurilor românești pe plata mondială, a folosirii depline șl 
mult mal fructuoase a condițiilor excepționale create prin relațiile po- 
liilce Internationale atit de largi ale României socialiste.

Frlma ..deplasare" (înlesnită de li
nia telefonică): $()FIA Din capi“ 
tala bulgară, corespondentul nostru. 
Constantin Amarițel. ne comunică :

— Printre nenumăratele produse 
românești care nu trecut Dunărea 
spre Bulgaria, in acest an. am notat 
autoturismele dc teren fabricate la 
Întreprinderea mecanică ..Muscel" 
din Clmpu’uns. Primele o sută de 
mașini „M 461 C", sosite pe calea 
ferată la Ruse, și-au inceput călăto
ria pe drumurile Bulgariei.

— Si cum se comportă pe teren 
•cești „zimbri ai Caroaților" î

— Autoturismele ,.M 461 C" aint 
cunoscute in țara vecină și prietenă 
Încă din anul 1967 și se bucură aici, 
ca și locomotivele Diesel electrice 
sau hidraulice, tractoarele forestiere 

. „U-651" și alte mărfuri românești, 
devenite tradiționale in schimburile f dintre cele două țări, de frumoase 
aprecieri. Un certificat de calitate in 
acest sens îl oferă cifra 2 000. adică 
numărul de „M 461 C“ aflate pină in 
prezent in dotarea întreprinderilor 
bulgare. Și aceasta, pentru că parte
nerii bulgari s-au convins mai de 
mult că recordul deținut de un 
,.M 461 C“ de la complexul agro
industrial „Alfatar" din județul Si- 
lis’.ra — 350 000 km parcurși fără 
nici o reparație capitală — nu a fost 
intimplător și nici nu a rămas un 
caz izolat. De la inginerul Stoian 
Pastarmangicv, directorul Uniunii 
economice do stat ..Mototehnica i 
Avtoservis" din Mihailovgrad. uni
tate specializată in efectuarea de re
parații capitale la vehiculele româ
nești, am aflat că nici un „M 461 C"

Corespondenții „Scinteii", la teleconferința internațională despre:

Mărfurile și serviciile românești 
peste hotare

nu a intrat pe porțile uzinei sub 
200—250 000 km la bord. „Aceasta 
arată că autoturismele dc teren sint 
bine executate șl noi slnfem foarte 
mulțumiți de ele", a declarat spe
cialistul bulgar.

— Aș dori să relatez despre acti
vitatea rodnică a societăților mixte 
româno-italiene de comercializare — 
intervine din ROMA corespon
dentul nostru Radu Bogdan.

— Foarte bine I Este o formă de 
cooperare, pe baze reciproc avanta
joase. care iși demonstrează tot mai 
pregnant eficiența in cadrul relații
lor economice cu celelalte țări.

— Intr-adevăr, așa stau lucrurile 
șl ne referim la „Romital" (pentru 
produse ale Industriei chimice). „Dal- 

pex* (pentru produse nle Industriei 
petroliere) și ..Sorimpcx" (pentru 
produse alo industriei materialelor 
de conitrucțil).

Recent, »m făcut o deplasare la 
Milano, undo am luat cunoștință în
deaproape de activitatea societății 
„Romital", cu sediul in acest oro 
înființată In urmă cu aproximativ 
cinci ani. „Romital" n reușii să spo
rească de la an la an volumul im
portului dc produse chimice româ
nești pe piața italiană (o creștere dc 
patru ori In intervalul 1970—1973). Un 
obiectiv important al activității „Ro- 
mitnl" l-a reprezentat și II repre
zintă diversificarea continuă a sorti- 

mentulul de mărfuri românești co
mercializate pe piața italiană. 
De remarcat orientarea spre des
facerea produselor cu un înalt ni
vel dc prelucrare, ca : medicamente, 
coloranți, anvelope, fibre sinteti
ce, produse cosmetice ș. a. Este 
deosebit de semnificativ faptul că 
printre importatorii din acest an de 
anvelope românești Se numără cu
noscutele firme Pirelli și Fiat. Un 
aspect mal nou in funcționarea „Ro- 
mital", după cum ne spunea directo
rul părții române în cadrul societății, 
ing. Sorin Bosică. îl reprezintă lăr
girea sferei de acțiune pe o seric de 
nlte piețe străine, precum șl desfă
șurarea unei activități comerciale pe 
cont propriu, de natură să asigure 
importante avantaje economice. In 

Inchelrrc, aș consemna un deziderat 
al conducerii socielflțil, legat de preo
cuparea pentru ridicarea continuă a 
nivelului rezultatelor de pînă acum : 
o mal mare receptivitate și prompti
tudine din partea întreprinderilor do 
comerț exterior din țară și a centra
lelor industriale interesate In înde
plinirea contractelor incheiate și, in 
același timp, îmbunătățirea modalită
ților de transport al mărfurilor.

Din ALGER corcsPor>dcntul nos
tru. Mircea S. loncscu, ne informea
ză despre evoluția deosebit de favo
rabilă a schimburilor comercinlc șl a 
cooperării economice și tchnico-știin- 

țifice dintre România și Algeria, pu
ternic impulsionate de măsurile sta
bilit© dc tovarășul Nicolac Ccaușescu 
șl șeful statului nigerian, Houari 
Boumcdienc, in timpul intilnirilor de 
Ia Alger, din primăvara anului 1972 
și decembrie 1973.

— Două date statistice sint edifi
catoare în acest sens : triplarea vo
lumului comerțului dintre cele două 
țări in perioada 1971—1973 și pre
zența pc teritoriul algcrlan a circa 
600 de specialiști români in diferite 
domenii de activitate, care, alături de 
colegii lor autohtoni, iși aduc contri
buția la eforturile acestui popor pen
tru propășire economică și socială.

— Ar fi interesantă o imagine de 
Rnsamblu, actuală, asupra relațiilor 
bilaterale de cooperare economică. 

— Voi încerca sft creionez un ase
menea tablou. Mal ales că, tocmai de 
curind, am realizat un „tur de ori
zont" pe această temă împreună cu 
ș 'ful agenției economice române la 
Alger, loan Fclccău. Astfel, potrivit 
acordurilor In vigoare, in prezent 
se realizează numeroase «cțiuni de 
cooperare, îndeosebi in Industria ex
tractivă, țara noastră acordind în
tregul sprijin luptei poporului Alge
rian pentru recuperarea deplină a 
bogățiilor sale naturale și valorifi
carea acestora in interesul propriei 
dezvoltări. Petroliștii români efec
tuează. cu instalații de foraj „3 
DH-250" șl „T-50", cercetări In cău
tarea de petrol si gaz metan in zo
nele sahariene. In Algeria sint pre
zent!. do asemenea, exporti geo
logi, geofizicieni și mineri români, 
care, Împreună cu specialiștii de aici, 
prospectează întinse suprafețe pentru 
Identificarea de noi zone miniere. 
Cooperarea româno-algcriană in pro
ducție s-a extins de curind și in do
meniul hidroameliorațiilor agricole, 
crcindu-sc in acest scop un grup mixt 
de specialiști, care lucrează acum Ia 
suprainftlțarea unul mare baraj de a- 
cumulare la K’Sob. pe firul văii cu a- 
celași nume, la circa 340 km de Alger. 
Este o lucrare de mare Amploare, 
care va permite creșterea debitului 
de apă al vechiului lac de acumulare 
la 3 milioane metri cubl, asigurind 
astfel irigațiile agricole necesare în
tregului departament Msila, din vi- 
lalatul Setif. Sint pe cale de a se 
organiza noi forme de cooperare 
între cele două țări. Totodată, un 
puternic avînt au luat schimburile 
tehnico-științificc. Ultimul protocol 
încheiat in acest domeniu prevede 
construirea de către specialiștii noș
tri. in centrul universitar Constan-- 
tine, a unui institut de arhitectură 
și acordarea de asistență tehnică 
pentru alte asemenea unități aflate 
în Construcție, ale invățămîntului 
superior din Algeria.

...Sint cîteva secvențe concrete care 
ilustrează pregnant fapte din cronica 
atit de bogată a legăturilor econo
mice ale României cu țările socia
liste. cu celelalte state ale lumii, 
desfășurate în spiritul politicii 
partidului și statului nostru de pace 
și colaborare internațională.

Viorel POPESCU

TiBco ’74 „Perspectiva favorabile 
cooperării, exponate interesante, 

organizare remarcabilă"
Declarații ale unor participanți de peste hotare

Tlrgul internațional de bunuri de consum București — aflat la pri
ma sa ediție — suscită interesul viu al specialiștilor din țară și oas
peților de peste hotare, al multor bucureșteni. Am adresat unor re
prezentanți ai țărilor participante la această manifestare economică 
Internațională cîteva Întrebări referitoare la primele impresii asupra 
tlrgulul, Inclusiv la evoluția relațiilor economice de colaborare și 
cooperare cu România și perspectivele lor de dezvoltare.

Evghenl Tarasovlci 
KOVALEV, directo
rul pavilionului sovie
tic: „Considerăm că 
participarea țării noas
tre la Tirgul Interna
țional de bunuri de 
consum de la Bucu
rești va contribui 
In dezvoltarea mal 
departe șl întărirea 
prieteniei Intre po
porul român și po
porul sovietic. Oaspeții 
pavilionului nostru iau 
cunoștință de cele mal 
noi realizări ale indus
triei sovietice în do
meniul bunurilor de 
consum. Sperăm ca 
produsele expuse să 
intereseze pe partene
rii noștri comerciali, 
iar participarea Uni
unii Sovietice la aceas
tă primă ediție a tir- 
gului să se soldeze cu 
fructuoase contracte.

Dietrich WITTME- 
YER, reprezentant al 
Asociației industriei 
chimice vest-germane : 
„Ca parfpneră tradițio
nală a României. Re
publica Federală Ger

mania dovedește prin 
expoziția comună a 
celor 47 de Întreprin
deri vest-germane șl a 
celor 18 expozanți In
dividuali că este in
teresată in dezvoltarea 
continuă a relațiilor 
comerciale dintre ță
rile noastre. Industria 
chimică a României 
devine an de an tot 
mal puternică, produ
sele ci sint căutate pe 
piețele lumii. Iată de 
ce firmele vest-ger- 
mano doresc lărgirea 
cooperării sub diverse 
forme cu întreprinde
rile din țara dumnea
voastră".

laromir HAYMUKA, 
directorul pavilionului 
R. S. Cehoslovacia : 
„Sînt sigur că ofertele 
prezentate atit do Ro
mânia. cit și de Ceho
slovacia la acest tîrg 
internațional vor con
tribui la o sporire a 
schimburilor comercia
le dintre țările noas
tre. Pot spune incă de 
pe acum, cind tirgul 
este în plină desfășu
rare, că TIBCO a pășit 
„cu dreptul" In fami
lia manifestărilor e- 
conomice internațio
nale".

C. DAN
Ziua pavilionului R. P. Chineze
Cu prilejul zilei pavilionului chinez la Tir

gul internațional de bunuri de consum, am
basadorul Republicii Populare Chineze la 
București. Li Tin-ciuan și Si An-min. direc
torul pavilionului, au oferit marți o recepție.

Au participat conducători ai unor minis
tere, întreprinderi de comerț exterior. Au 
fost prezenți șefi de misiuni diplomatice, 
alți membri ai corpului diplomatic, directori 
de pavilioane ale țărilor participante la 
TIBCO '74.

atitudine activă, cel 
problema reducerii 

metal rămlne un ob.

comisia

A

consu
le. Știu 
cu pro-

$i 
de 
re-
să ÎNTREȚINERE exemplara a CULTU

atribuții, co- 
constituie, a- 

lor este o 
instru-

Comisiile pe domenii — organisme 
obștești ale comitetelor oamenilor 
muncii — înființate in urmă cu mai 
bine de un an. pe baza botărîrii 
plenarei C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1972, sînt o expresie vie 
a adincirii democrației economice. 
Fie ca este vorba de comisia de or
ganizare a producției și a muncii, 
de cea pentru mecanizare și auto
matizare sau cea pentru calitatea 
producției — in aceste organisme 
activează mii și .
mii de^ oameni, 
îr.tr-o permanen- (
tă căutare de noi 
resurse de creș- ,
tere a producției I
și eficientei eco- i
nomice, de rea
lizare in bune ;
condiții a sarci
nilor de plan și ,
a angajamentelor. 
Investite cu largi 
misiile pe domenii 
colo unde prezența 
realitate. un veritabil ------
ment in materializarea operativă a 
multiplelor sarcini care stau in fața 
colectivelor de întreprinderi. Cum se 
desfășoară, practic, activitatea unei 
asemenea comisii — comisia pentru 
economii și buna gospodărire a în
treprinderii ? In ce măsură contribu
ția ei in soluționarea unor probleme 
majore — curente și de perspectivi
— se face simțită ?

La întreprinderea „Electromagne
tica" din Capitală, cei 9 membri ai 
comisiei și-au concentrat atenția asu
pra reducerii cheltuielilor materiale,

— Dar. nu așa „in general" — ține 
să ne precizeze Nicolae Serghie, șe- 
fiț: comisiei. Bunăoară, in secția 
c'-ntrale telefonice consumurile de 
tablă decapată depășeau in luna fe
bruarie normele prevăzute. O ana
liză operativă, la fața locului, între
prinsă de membrii comisiei, a arătat 
că deșeurlle de tablă, care erau a- 
runcate, puteau fi folosite la con
fecționarea altor piese de dimensiuni 
mai mici. Am extins acest control 
in toate secțiile și. împreună cu 
tehnologii, am hotarit ca multe din 
deșeuri să fie dirijate spre secția 
de prelucrări mecanice.

Nimic mai firesc ! Un mod gospo
dăresc de a gindi, un mod gospodă
resc de a acționa. Oamenii acestei 
comisii, inimoși și întreprinzători, 
au intervenit prompt pentru valori
ficarea operativă a unor evidente 
resurse de creștere a eficienței, 
repetind aceste intervenții, ori 
cite ori au descoperit asemenea 
zerve, rezultatele n-au intirziat 
apară. Bunăoară, In patru luni din 
acest an. la „Electromagnetica" s-au 
economisit circa 1,2 milioane kWh 
energie electrică. 46 tone combusti
bil convențional, 51,3 tone metal. 
Lupta pentru economii, pentru fo
losirea judicioasă a materiilor prime 
și materialelor, desfășurată aici sub 
lozinca „Trăsătura etică a fiecărui 
salariat — luptător activ impotriva 
risipei de orice natură", a dus la re- 
ducerea in acest an a cheltuielilor 
materiale față de nivelul stabilit cu 
7,2 milioane lei pe ansamblul între
prinderii.

Din păcate, o atare experiență po
zitivă rămine puțin cunoscută și ne- 
impârtășită incă. Spunem aceasta 
intrucit, la unitatea vecină, uzina 
„Vulcan", comisia pentru economii 
și buna gospodărire a unității rămi- 
ne in continuare cu o activitate im
precisă și lipsită de eficiență. Dar 
să dăm cuvlntul faptelor.

— Comisia s-a întrunit o dată In 
acest an. cind am stabilit asupra că
ror probleme să-și orienteze activi
tatea — ne spune ing. Oprea Po
pescu, din cadrul comitetului de 
partid ai întreprinderii. Pină acum 
am și întocmit un material pentru 
elaborarea bilanțului energetic.

— Avem un plan de acțiune, ne 
spune la rindul său șeful acestei 
comisii, ing. Hudea Tănase. Nu este 
la mine, este încuiat in biroul unui 
membru din comisie care nu e; te aici.

— Care sint rezultatele practice 
ale activității comisiei pe care o con
duceți ? ,— Pină acum s-a realizat o redu
cere a consumului de metal față de 
cel înregistrat anul tr°cut ș. chiar 
o parte din angaja mental întreprin
derii la acest capitol.

Surprinzător. din documentele 
contabile aflăm că, de fapt, ni
velul cheltuielilor materiale in 

care trebuia să se încadreze 
treprinderea a fost depășit 
acest an. Contabilul șef d 
„Vulcan" ne spunea că nivelul chel
tuielilor materiale a fost stabilit de 
către centrala industrială, fără o 
fundamentare științifică, dar recu
noaște, totodată, că rezultatele pri
mului trimestru la acest capitol sint 
cu aproape 20 de lei „peste" propu
nerea privind acest nivel, fundamen
tată de întreprindere.

• La „Electromagnetica" din Capitală intervenția comisiei 
pentru economii s-a soldat cu 7 milioane lei ciștig net 
© Vecinii de la „Vulcan" ar putea privi mai atent punga 
rezervelor • Nici „scop în sine", nici „observator pasiv"

— Aflu acum de aceste probleme, 
ne replică mirat șeful comisiei de 
economii. Noi ne-am orientat activi
tatea asupra reducerii consumului de 
energie, unde avem rezultate bune.

Desigur, faptul că aici comisia s-a 
orientat spre reducerea consumuri
lor energetice este un lucru bun. 
S-a scăpat insă din vedere că sfera 
de acțiune a comisiei pentru econo
mii și buna gospodărire nu poale fi 
limitată nicidecum la un singur do
meniu.

Aflăm că inginerul Ilie Năcuță, 
șeful biroului de norme de consum, 
este cel care se ocupă de problema 
economisirii metalului in *
respectivă.

— înregistrăm depășiri la 
mul de metal la cazanele R 
că s-a Încheiat un protocol 
iectantul de specialitate — I.C.P.E.T. 
— pentru reproiectarea acestora.

Pentru 30000 kg de cartofi la hectar

7
în vederea realizării unor produc

ții sigure de cartofi pentru fondul 
central, pe baza indicațiilor date de 
conducerea partidului. Ministerul A- 
griculturii a întocmit un program 
special pentru cultura acestei plante. 
Potrivit acestui program, se cultivă, 
In regim special. 40 000 hectare de 
pe care urmează să se realizeze, in 
medie, cite 30 000 kg cartofi la hec
tar. Pentru realizarea producției 
prevăzute se cere ca tehnologia spe
cială care a fost elaborată pentru 
cele 40 000 hectare să fie respectată 
cu strictețe. Lucrările de întreținere 
a culturilor de cartofi constituie ele
mentul fundamental al acestei teh
nologii de care depinde, in cea mai 
mare măsură, obținerea producției 
planificate. Cu prilejul unui raid- 
anchetă. organizat in trei județe 
mari cultivatoare de cartofi — Su
ceava. Co vas na și Sibiu — am ur
mărit cum se aplică programul spe
cial de cultivare a cartofilor.

Se poate aprecia că organizațiile de 
partid și conducerile unităților agri
cole privesc cu multă răspundere sar
cina de a se obține recolte mari de 
cartofi ia hectar. In județul Suceava, 
de exemplu, s-a prevăzut ca de pe o 
suprafață de 9 100 hectare să se rea
lizeze cite 3 vagoane la hectar. Se 
apreciază că există create toate con
dițiile pentru îndeplinirea acestei 
sarcini. Din suprafața amintită, pe 
anroape 6 400 ha s-au administrat 
cite 30 tone gunoi de grajd la hec
tar. De asemenea, pe cele 8 000 ha 
cultivate in regim special in coope
rativele agricole s-au administrat 
cite 300 kg îngrășăminte chimice in 
substanță activă la hectar. Plantatul

• — S-au executat reproiectările ?
— Nu știu. Știți, eu înregistrez e- 

fectul acestor măsuri. Nu cunosc 
cum se desfășoară, cum se aplică.

De fapt, acesta este șl unul din 
defectele activității comisiei. In loc 
de a adopta o 
însărcinat cu 
consumului de 
■crvator pasiv.

— Ar fi trebuit ca In comisia 
noastră, mărturi
sește ing. Hudea 
Tănase, să fie co
optați cițiva spe
cialiști din com
partimentele de 
concepție ale În
treprinderii, care 
pot sesiza și so
luționa operați 
problemele teh 
nice ridicate d 

economisirea materiilor prime și a 
materialelor.

Constatăm că din cei 15 membri 
ai comisiei nici unul r.u face parte 
din serviciile de concepție ale între
prinderii : in schimb au fost coop
tați doi salariați care nu iși des
fășoară activitatea in cadrul Între
prinderii.

Activitatea comisiilor pe domenii 
nu este un scop In sine ; răspunde
rea pentru activizarea acestor comi
sii revine deopotrivă comitetului 
oamenilor muncii și organizațiilor 
de partid care trebuie să urmăreas
că permanent activitatea lor. luind 
de fiecare dată măsurile ce se im
pun pentru ca ele să acționeze cu 
fermitate in scopul ridicării continue 
a eficienței economice.

Dan CONSTANTIN

a fost încheiat cu aproape o lună 
mai devreme decit in anul trecut. 
„In aceste zile — ne-a informat ing. 
Traian Corbudan, directorul direcției 
agricole județene — toate forțele 
sint concentrate la lucrările de în
treținere. Este vorba, in principal, 
de rebilonare și erbicidare. Pentru 
efectuarea in timp record a acestor 
ooerațiuni. toate agregatele secțiilor 
de mecanizare au fost puse in stare 
de funcționare, s-a asigurat întreaga 
cantitate de erbicide".

DE LA CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" 

DIN JUDEȚELE SUCEAVA, COVASNA Șl SIBIU

Cum se acționează concret la În
treținerea culturii cartofului ? La 
cooperativa agricolă din Bosanci, 
cele trei agregate de erbicidat erau 
pe tarlaua Toloacă, in suprafață de 
150 ha. „Pină acum nu am rămas cu 
nimic datori acestei ’ culturi și. în 
4—5 zile, terminăm și erbicidarea — 
ne spunea președintele Nicolae 
Blinda. Vrem ca de pe fiecare din 
cele 350 ha să obținem vite 32 000 kg 
cartofi".

Producții de 30 000 kg cartofi la 
hectar urmează să fie obținute, in 
județul Covasna, pe 5 200 ha. din 
care 4 000 ha in cooperativele agri
cole și 1 200 ha in întreprinderile 
agricole de stat. După cum ne-a re
latat ing. Veress Laszlo. directorul 
direcției agricole, au fost alese cele 
mai potrivite terenuri care au fost 
fertilizate cu cantități Însemnate de 

îngrășăminte naturale și chimice. 
Astfel, pe terenurile cooperativelor 
agricole s-au dat cite 250—300 kg 
substanță activă la hectar, iar pe 
cele ale I.A.S. — peste 500 kg. Or
ganizarea temeinică a plantării car
tofilor a asigurat terminarea acestei 
lucrări cu două săptămini mai de
vreme decit în alți ani. La ora ac
tuală se lucrează intens la întreți
nerea culturilor. Pe suprafețele 

sarcină specială, prășitul se 
de cei mai buni meca-

de întreținere 
acord global de 
cooperatori, 
urmează să se

nizatori. Pentru a asigura o calitate 
corespunzătoare lucrărilor de între
ținere, s-a extins retribuirea muncii 
in acord global. Astfel. In coopera
tivele agricole Tirgu-Secuiesc, Arcuș, 
Ghidfalău și in multe alte coopera
tive toate lucrările J ‘ ■■ 
vor fi executate in 
mecanizatori ori de

In județul Sibiu. ___
obțină o producție de 30 000 kg car
tofi la hectar pe cel puțin 1 500 ha 
d a cele 4 200 ha destinate acestei 
culturi, (mediat după încheierea 
plantatului, mecanizatorii și coope
ratorii din Cirta. Cirțișaara. Arpaș-J 
de Jos. Racovița. Axente Sever și 
din alte unități au trecut la erblci- 
darea integrală a suprafețelor și . la 
prășit.

Deși in ultimele zile a plouat a- 
proape fără întrerupere, pe terenu- 

rile cooperativelor agricole Avrlg, 
Săcădate. Cirța. mecanizatorii se a- 
flau in cîmp, pindind „ferestrele mai 
luminoase" pentru rebilonarea cultu
rilor. „Se face totul ca lucrările pre
văzute în programul elaborat de co
mitetul județean de partid privind 
această sarcină să fie realizate punct 
cu punct — ne-a spus ing. Alexan
dru Petruța. director adjunct al di
recției agricole județene. Printr-o 
serie de măsuri, printre care ferti
lizarea suplimentară peste, tot acolo 
unde este cazul, ne-am propus să 
realizăm pe numeroase loturi chiar 
35 000 kg la hectar".

Pentru urgentarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, ca și pentru 
succesul acțiunii de combatere a 
dăunătorilor, mai sînt însă de rezol
vat unele probleme nu lipsite de 
importanță. In primul rînd — ne-a 
spus ing. Dumitru Letea. directorul 
I.L.F. — se așteaotă livrarea de că
tre furnizorii din Tirgu-Mureș și Cra
iova a cantităților restante de îngră
șăminte azotoase. restanțe care 
ridică la oeste 1 000 de tone din 
talul de 2 400 tone contractate.

Din ancheta noastră rezultă 
lucrările au demarat bine, peste 
se constată o vie preocupare pentru 
realizarea producțiilor prevăzute pe 
cele 40 000 ha cultivate cu cartofi In 
regim special. Trebuie să se asigure, 
in continuare. Ingrâșămintele nece
sare pentru a putea fi fertilizate su
plimentar suprafețe cit mai mari.

se 
to-

că 
tot

Gh. PARASCAN
Geza TOMURI 
Nicolae CRUJAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUPĂ BREVET ROMÂNESC
De curind. la întreprinderea de mecanică fină din Sinaia a 

Început producția in serie a pompelor hidraulice cu roți din
țate PH-12 și PH-13, proiectate și omologate după un brevet 
românesc al unui colectiv de specialiști din cadrul unității, 
condus de dr. ing. Laurențiu Doinaru. „Noile produse — ne 
spunea directorul tehnic ai întreprinderii, ing. Mihai Simio- 
nescu — au caracteristici tehnico-funcționale mult superioare 
actualelor tipuri de pompe, sint mai ușor de montat pe trac
toare,- au o economicitate sporită și o durată mai mare in ex
ploatare",. Aflam că un prim lot-de cîteva sute de bucăți, a și- 
fost livrat întreprinderii de tractoare din Brașov. Supuse în- ■ 
cercărilor, noile produse s-au comportat excelent, dovedind certe 
calități tehnice, la nivelul celor mai bune pompe de acest f.l 
fabricate pe plan mondial.

EFICIENȚA UNUI STUDIU VALOROS
Un studiu întocmit la Filatura din Ghimbav — județul Bra

șov, a scos in evidență faptul că la această întreprindere su
prafața de producție existentă putea fi mai judicios folosită. 
Ca urmare, in scurt timp aici au fost repartizate utilaje care 
să asigure realizarea unui spor de producție de 700 tone fire 
an, pe aceeași suprafață. Cind au sosit mașinile, muncitorii au 
hotărit să le monteze singuri. In același timp, întregul colectiv 
s-a angajat să atingă parametrii proiectați mai devreme, asigu- 
rind o funcționare și intreținere ireproșabile a utilajelor. Stră
daniile lor au dat roade. Recent, noua capacitate s-a încadrat 
în parametrii prevăzuți in proiect cu aproape trei trimestre mai 
devreme. Scurtarea duratei de atingere a parametrilor creează 
posibilitatea realizării suplimentare in acest an a 220 tone fir?. 
Totodată, prin amplasarea pe suprafețele existente a noilor uti
laje s-a reușit să se obțină o creștere a producției pe metru 
pătrat de suprafață productivă de la 215,8 kilograme la 306 ki
lograme fire.

PLACAJE SUPERIOARE DIN LEMN DE PLOP
Placajul rezultat din bușteni de plop se apropie, din punct 

de vedere calitativ, de cel obținut din fag. Aceasta este con
cluzia la care au ajuns, in urma unor îndelungate cercetări și 
experimentări, specialiștii Combinatului de prelucrare a lemnu
lui din municipiul Drobeta Turnu-Severin, care au stabilit și o 
tehnologie adecvată de prelucrare. Experimentările au atestat 
că plopul, specie cu o perioadă de creștere mai rapidă, compa
rativ cu fagul, are proprietăți fizico-mecanice apropiate de ale 
acestuia și — fiind vorba de o esență mai moale — se p..lu
crează ușor și cu cheltuieli reduse.

HIRTIE DIN TULPINI DE CINEPA
Penuria de hirtie i-a determinat pe cercetătorii de la Fun- 

dulea să întreprindă studii în vederea găsirii de noi materii 
prime necesare fabricării acesteia. Atenția s-a oprit asupra ci- 
nepii. Acum se elaborează un program de cercetări prin care 

, se urmărește obținerea unor cantități mai mari de tulpini la 
hectar și îmbunătățirea calității lemnului și a fibrei. Se apre
ciază că o producție de 15 000 kg tulpini de cinepă la hectar 
echivalează cu sporul anual de masă lemnoasă al unei păduri 
do conifere in vîrstă de 65 de ani in suprafață de un hectar. 
Pentru a nu fi afectate terenurile agricole, cercetările urmă
resc extinderea culturii de cinepă pentru hirtie pe turbării și 
terenuri lăcoviștite. De asemenea, se preconizează ca tulpinile 
de la cinepă de sămință să fie folosite ca materie primă pentru 
hirtie.

TRANSPORTOR ELICOIDAL
Colectivul de muncitori al Fabricii de nutrețuri combinate 

din Băilești, județul Dolj, acordă o atenție deosebită acțiunii 
de autoutilare. Dintre ultimele realizări consemnăm construirea 
unui transportor elicoidal al cărui randament este mai mare cu 
25 La sută decit cel al transportorului prin inerție folosit pină 
acum și care se procura din import. Noul utilaj este mai ușor 
de Întreținut, iar eventualele defecțiuni pot fi remediate cu ope
rativitate. De remarcat că transportorul elicoidal costă de două 
ori mai puțin decit cel importat. Utilajul este folosit cu efi
ciență sporită pentru transportul materiilor prime in secția do
zare.

MOMENT STATISTIC
• Cel mai tlnăr colectiv de 

pe platforma siderurgică de la 
Galați — cel al oțelărici elec
trice, intrată in funcțiune la 
sfirșltul trimestrului trecut — 
raportează realizarea celei de-a 
2 000-a tonă dc oțel peste plan.

• în patru luni ale anului, 
colectivul Institutului de studii, 
cercetări și proiectări rutiere 
Și portuare a cîștlgat 600 de 
zile prin predarea proiectelor 
înainte de termenele planificate 
Și a depășit planul de beneficii 
cu 25 la sută.

• Colectivele din întreprin
derile județului Argeș au eco
nomisit de Ia începutul anului, 
prin raționalizarea consumuri
lor, 23 311 tone combustibil 
convențional și 14 330 000 kWh 
energie electrică.

• Potrivit prevederilor pla
nului, anul acesta întreprinde

rile constructoare de mașini 
din județul Mureș urmează să 
includă in fabricație mai bine 
de 160 de mașini și utilaje noi. 
O treime dintre ele au și fost 
asimilate în primele patru luni. 
Printre acestea se află mijloa
ce de transport și subansamhle 
destinate exploatărilor fores
tiere, mașini și utilaje pentru 
industriile ușoară și materiale
lor de construcții, o largă gamă 
de piese de schimb pentru au
tocamioane. tractoare și auto
mobile.

• De la Trustul de construc
ții locale-Clu.i aflam că planul 
de construcții-montaj pc pri
mele cinci luni ale anului a 
fost îndeplinit cu 20 de zile 
mai devreme. Pină la sfirșitul 
lunii mai. producția peste plan 
va însuma circa 25 milioane Iei, 
Iar avansul in realizarea cinci
nalului înainte de termen va fi 
de 75 de zile.
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Casa memorială
Tudor Arghezi

POLITICĂ Tiberiu AVRAMESCU ;

„Constantin Miile. 
Tinerețea unui socialist"

Editura „Mlnerva"

Istoriografia mlșeA- 
rli noastre muncitei*

cu o nouâ șl bineveni
tă lucrare. datorată lui
Tiberiu Avrameseu si
nnărutâ in Editura po-
iilicâ — studiul intitu-
Ut „Constantin Mille.
Tinerețea unui 
llst“.

socia-
Pe baza unei amplc

Investigații științifice.
autorul realizeazâ o
reușita sinteză mono-
grafică a personalitătii
lui C. Miile, militant 
socialist și talentat pu
blicist de la sfirșitul 
veacului trecut, care a 
luptat cu ardoare pen
tru organizarea prole
tariatului român, pen
tru râspindirea ideilor 
marxiste, pentru de
mocratizarea vieții so
cial-politico românești. 
Este meritul lucrării 
de a fi reușit si pre
zinte figura lui C. 
Miile In strinsă legă
tură cu evoluția și dez
voltarea mișcării noas
tre muncitorești, relie- 
findu-se contribuția lui 
efectivă la diferite ac
țiuni întreprinse d6 
organizațiile socialis
te. precum și felul in 
care procesul Însuși al 
evoluției mișcării so
cialista a influențat

formarea tînârulul mi
litant. Cu un viu 
interes sint citite pa
ginile consacrate pre
zentării unor frun
tași ai mișcării socia
liste care nu activat 
alături de C. Miile 
(C. Dobrogeanu-Ghc- 
rcB. AI. lonoscu, I. C. 
Frimu. C. Olccscu, N. 
Acelenescu, Eugen 
Lupu, Ioan și Gh. Nâ- 
deide. P. Mușoiu. A. 
Bacalbașa).

Semnificativ pentru 
unghiul de abordare a 
problematicii este fap
tul că autorul prezin
tă dezvoltarea mișcă
rii socialiste intr-o 
permanentă confrun
tare cu ideologia cla
selor dominante, cu 
măsurile represive ale 
statului burghezo- 
moșicrcsc, relevă e- 
forturile socialiștilor 
români de aplica
re creatoare a idei
lor marxiste la condi
țiile specifice ale so
cietății românești. în 
acnst context este a- 
nalizată contribuția 
Iui C. Miile la fonda
rea și orientarea unor 
publicații socialiste de 
prestigiu : „Dacia vi
itoare", „Drepturile o- 
mului", „Munca", pre
cum și colaborarea sa 
la numeroase publica

ții democratice („Ro
mânul". „Lupta", „A- 
dt'vărul").

Cartea face să re
trăiască personalitatea 
complexă a lui C. Mii
le, însuflețirea cu care 
a luptat pentru ideile 
înaintate ale vremii, a- 
mintind, totodată, stin- 
găciile, poate ine
rente. unui tinăr a- 
flat ne drumul matu
rizării și afirmării in 
viața soclal-pol.tică a 
României. Credem că 
ar fi fost utilă o n- 
n.iliză mai aprofunda
tă a unor confuzii și 
limite ale gindirii și 
acțiunii sale, In gene
ral a factorilor care au 
determinat, in 1895, pe 
C. Miile și pe alți in
telectuali să părăseas
că partidul socialist, 
continuind insă a se 
situa pe poziții demo
cratice. De aseme
nea, socotim că lu
crarea insistă prea 
mult asupra unor de
osebiri de păreri din 
cadrul mișcării mun
citorești in perioada 
1890—1895, ca și asu
pra divergențelor per
sonale dintre C. Miile 
și I. Nădejde, fără a 
se releva cauzele și 
implicațiile lor reale.

Dr. Ion IACOȘ

— Dulllu Zamflretcu — 
Opere — vol. IV.

— N. lorga — Teatru.

— Mihu Dragomlr — Mi
nutar peste netimp.

— Henrletto Yvonne Stahl
— Marea bucurie.

— Mollâre — Dragoste cu 
toane. Prețioasele ridicole 
șl alte comedii (colecția 
B.P.T.).

Editura „Krltsrlon"

în limba maghiarâ:

— Kovâc* Gyorgy — 
Cîmp auriu.

— Nagy Olga — Eroi șl 
balauri.

— Palocsay Zslgmond — 
Copacul mingiierli.

în limba germanâ :

• • • — Umaniști germani 
din Transilvania.

— Irene Mokka — Mârtu»' 
rlslri.

— St. L. Roth — Scrieri 
alese.

Cass scriitorului Tudor Arghezi, 
de pc strada Mărțișor, din Bucu- 
îrști — locul unde a trăit și a creat 
timp d? peste 30 do ani. dăruind 
culturii naționale o operă de o va
loare Inestimabilă, a devenit, ince- 
pind de marți, casă memorială.

în încăperile care păstrează vie 
amintirea marelui poet so află un 
bogat fond documentar referitor la 
viața șl scrierile sale : mobilier, 
obiecte de uz personal, manuscrise, 
fotografii de familie, diverse dis
tincții ce i-ou fost acordate pentru 
prestigioasa sa activitate. In micul 
imobil In care a funcționat atelierul 
tipografic, cunoscut sub numele de 
„Potigraful Mărțișor", sint reunite 
fotocopiile unor documente oficiale, 
„brevetul de meserie" șl „Cartea de 
meșter tipograf", ediții princcps alo 
unora dintre principalele volume 
argheziene — „Cintare omului", 
„1907", „PriSaca", „Ce-al cu mine, 
vintule ?", numere din scria „Bilete
lor de papagal".

Personalitatea ilustrului reprezen
tant al literaturii noastre a fost 
evocată, cu acest prilej, in alocuțiu
nile rostite de Am za Săcoanu, pre
ședintele Comitetului de cultură și 
educație socialistă al municipiului 
Pucurești, scriitorii Radu Boureanu, 
Alexandru Andrițoiu, Paul Anghel, 
Tiberiu Utan și Baruțu T. Arghezi.

Actorii Silvia Popovici, Mițura 
Arghezi, Alfred Demetriu și Dinu 
Ianculescu, precum și un grup de 
elevi, ciștigători ai concursului de 
recitări „Poezia lui Tudor Arghezi", 
au oferit un recital liric arghezian.

(Agerpres)

Dc-a lungul timpului, 
nu puțini filozofi și fan- 
Laști, savanțl și artiști 
«-au frămintat să gă
sească un răspuns cit de 
cit plauzibil la eterna În
trebare : care este sensul 
vieții ?

Se știe câ omul lșl con
sideră viața plină de sens 
numai atunci cind in si
nea sa. prin munca con
știentă și creatoare, sim
te zvicnirca pulsului Is
toriei. Do aici și imen
sa forță n concepției 
noastre desore lume : n- 
vem convlngereâ că intre 
„obișnuitul" cotidian $i 
marea Istorie există 
punți do legătură. Din
tr-un noian de fapte, date 
și personalități, sub luna 
rigorilor științifice, isto
ria cu dimensiunile și 
legitățile ei a devenit mal 
perceptibilă. în aseme
nea condiții și nu
mai In asemenea condi
ții prind contururi și sen
surile vielii. Se pare că 
cele mai profunde muta
ții petrecute in relația 
om-viată își au rădăci
nile aici, in sentimentul 
participării.

Aș putea să citez niște 
Însemnări de jurnal deo
sebit de edificatoare, la 
care m-am străduit să nu 
adaug, să nu înfrumuse
țez nimic, tocmai pentru 
a avea un reper cit mal 
fidel adevărului, care să 
permită o comparație 
după ani de zile. Dar nu 
o fac. intrucit asemenea 
jurnale sint alcătuite, 
chiar dacă din file ne
scrise. de fiece om. Mă

rezum doar la Impresia 
generală, ce derivă din 
aceste comparații : omul 
societății noastre socia
liste șl-a găsit locul in 
imensitatea spațiului, fi
ind racordat la ritmul is
toriei și intervenind cu 
faptele sale In mersul 
ei : cl Iși tale din ceea

sumbre (roboti fără sen
timente. obținuți prin 
culturi programate), el 
da. atunci nu trebuie do
rit să scot imaginile a- 
dunate si 6â le copiez 
toate prin suprapunere : 
croi ai muncii ei chiu- 
latigii, entuziaști si defe- 
tișli. suflete largi si minți

Oameni care leagă 
„obișnuitul" cotidian 

de marea istorie
ce numim veșnicie niște 
felii foarte concrete de 
ani, orc, minute, secun
de. incetînd pentru tot
deauna să mai fie acel 
fir din pulberea cosmică 
ce plutește spre „viața de

Iată de ce — așa cum 
alții iși alcătuiesc colec
ții de timbre, ilustrate 
sau incunabule — eu „co
lecționez"... imagini ale 
oamenilor. Fac acest 
lucru cu ajutorul re
tinei șlefuite de expe
riența îndelungată a cro
nicarului, retina care 
îmi fixează imagini in 
memorie. Iar atunci cind, 
in lectura de seară, mă 
șochează vreun vizionar 
pesimist, cu anticipații

înguste, așa cum le-a a- 
.ș‘zat viața In fața mea. 
Sinteza obținută justifică 
pc deplin Încrederea in 
om și in capacitatea sa 
de a se schimba, bineîn
țeles cu condiția ca so
cietatea să-i permită șl 
6ă-i solicite, prin natura 
ei. această schimbare. 
Chiar acesta este darul 
societății pe care o con
struim !

în „colecția" mea. o- 
mul e pur și simplu om, 
cu calitățile si păcatele 
sale, o figură imperfec
tă. dar perfectibilă, care 
tocmai fiindcă știe că nu 
este ideală, se dezvoltă și 
contribuie implicit la dez
voltarea altora. Senti
mentul de a fi racordat

cu gtndurlle șl faptele Ia 
istorie li dă o putere nu 
«uoraomenească. dar cu 
adevărat omenească, 
asta este, după cum arată 
experiența 
constructori ai societății 
socialiste 
dezvoltate, 
mult 1 L-am surprins pe 
acest om încolțit de griji 
și șovăieli, dar și In fața 
albiei Dunării, care la 
Porțile de Fier și-a ară
tat soarelui pentru prima 
dată nisipul dezgolit de 
ap? ; l-am văzut oftlnd 
sau scuturind pumnii sub 
ploaia torențială in pri
măvara inundațiilor, dar 
ei rezistind afară, pe di
gul Încă neintărit : i-am 
cercetat ochii In fata abia 
aprinsului cuptor electric 
și in mijlocul unui an
samblu arhitectonic mu
tat in timp record de pe 
planșetele proicctanților 
in sfera numită realitate. 
Dar ceasul istoriei ticăie 
si In liniștea albă a la
boratoarelor d? cercetare 
și se face simtit chiar șl 
In sălile de clasă. In care 
adulțil se reașează in 
bănci. lntregindu-și și 
reintregindu-și cunoștin
țele devenite neîndestu
lătoare nentru noile ur
cușuri. Căci prezentul si 
viitorul, atit al societății! 
cit și al omului, consti
tuie la noi. mai mult ca 
oricînd înainte, rezultatul 
muncii entuziaste, rodni
ce. pe care o desfășoară 
laolaltă români, maghiari, 
germani, oameni ai mun
cii al căror țel unic este 
înflorirea patrieL bună
starea eL

și
noastră de
multilateral 
enorm de

Franz STORCH

Alexandru IVASIUC: „APA
Pentru a defini angajarea socială 

a personajelor in proza noastră 
actuală se poate pomi de la cla
sificarea romanelor pe care filo
zoful marxist Georg Lukâcs o pro
pune in Teoria romanului. Alături 
de romanul idealismului abstract, 
al cărui erou are conștiința prea 
Îngustă față de complexitatea lu
mii, și de cel psihologic, unde 
eroul are conștiința prea largă spre 
a fi satisfăcută de lume. Lukâcs 
constată existența romanului edu
cativ. Eroul romanului educativ este 
exemplar in sens moral datorită 
echilibrului pe care îl dovedește și 
grație faptului că reprezintă o ipos
tază matură, optimă. deci. din 
punct de vedere social. Particula- 
rizind la proza noastră de astăzi, 
se poate spune că aceste calități se 
concretizează (in lucrările cele mai 
reușite și care îndreptățesc consi
derarea lor din punct de vedere 
estetic) intr-un mod specific. Ast
fel, maturitatea ia forma devota
mentului față de cauza progresului 
social și față de forțele care repre
zintă această cauză, iar echilibrul 
Intre Individ și lume se concreti
zează printr-o ati'.udine raționa- 
listă și melioristă. Exemplele care 
pot fi invocate sint numeroase. A- 
numiți eroi din romanele lui Marin 
Preda, Eugen Barbu. D. R. Popescu, 
Titus Popovici. Alexandru Ivasiuc 
se încadrează in mod vădit in ca
tegoria la care ne-am referit. Noul 
roman al lui Alexandru Ivasiuc, 
Apa (editura „Eminescu"), conține, 
de asemenea, exemple de eroi ca
racterizați in primul rind prin ma
turitate sau printr-o lipsă acuzată 
a acesteia.

întimplările pe care cartea Ie re
latează sint simple. Ca și in alte 
romane ale lui Alexandru Ivasiuc, 
interesul principal al prozatorului 
se îndreaptă către conștiințele eroi
lor. Nu ceea ce se petrece pe pla
nul faptelor exterioare interesează 
in primul rind, ci modificările pe 
care conștiințele celor care parti
cipă la conflict le suferă. Iată, pe 
scurt, trama romanului : in 1946, 
lntr-un orășel din nordul Ardealu
lui taie și spinzură un anume Pi- 
ticu, conducător de bandă, autor al 
unor crime, cel care organizează 
specula cu alimente și obține in 
felul acesta însemnate venituri ; 
forțele populare, conduse de către 
comuniști, reușesc în cele din urmă 
să restabilească ordinea ; brigandul 
Piticu se sinucide, o serie de alte

personaje intră in noi etape de 
viață. Urmărirea acestor personaje 
este deosebit de interesantă, deoa
rece fiecare dintre ele reprezintă, 
intr-un fel sau altul, o situare fată 
de maturitatea la care ne refeream 
in prima- parte a însemnărilor 
noastre.

Cel mai interesant personaj este, 
fără îndoială, Paul Dunca, un tinăr 
avocat ce provine dintr-o familie 
de luptători pentru interesele na
țiunii române. După ce initial este 
acolitul și consilierul lui Piticu, 
Paul Dunca parcurge cu rapiditate 
o semnificativă evoluție morală. El 
a.-e revelația faptului că ceea ce 
făptuia sceleratul bandit nu era 
nici pe departe un semn de forță, 
ci doar o manifestare a subumani- 
tății. reprobabilă din toate punctele
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de vedere. Decizia pe care o Ia 
Paul Dunca este simbolică : el se 
înfățișează autorităților și face 
mărturisiri complete asupra activi
tății bandei lui Piticu. Fermitatea 
cu care avocatul recunoaște că a 
plutit intr-o orbire impresionează 
și semnalează cu claritate tocmai 
caracteristica la care ne refeream : 
renunțarea la forță, la cultivarea 
unei atitudini neconforme cu stă
ri ul său intelectual, cu convingerile 
pe care, fără să-și dea prea bine 
seama, le avea cu privire la mora
litatea necesară a conviețuirii in- 
terumane ; toate acestea semnalea
ză o întoarcere fermă la maturita
te, o opțiune lipsită de orice rezer
vă pentru echilibru intre dorință și 
posibilitate, intre reflexivitate și 
acțiune. Paul Dunca este, in aceas
tă perspectivă, un erou exemDlar, 
el conținind implicit o pledoarie 
pentru maturitate, pentru anga
jarea socială înțeleasă ca opțiune, 
pentru trăirea conformă cu dialec
tica reală a dezvoltării societății.

Un cuplu de personaje conține, 
de asemenea, o dezbatere desore 
ideea de maturitate. Este vorba 
despre cei doi activiști comuniști : 
Dăncuș și Grigorescu. Primul din
tre aceștia, om de o rectitudine 
morală exemplară, ferm in convin
gerile sale politice, suferă totuși de 
ceea ce am putea numi o anume 
puerilitate. Viziunea sa asupra re

voluției conține o doză prea mare 
de romantism. Din acest motiv, ho- 
tăririle pe care le ia nu sint tot
deauna cele optime. Spre deosebire 
de el, Grigorescu este prototipul 
omului echilibrat din toate punctele 
de vedere. Ceea ce il caracterizea
ză este in primul rind maturitatea 
cu care analizează cazurile ivite in 
practica revoluționară și cu care ia 
deciziile. Modul în care Grigorescu 
reușește să aprecieze cu exactitate 
nuanțele diferitelor situații pe care 
activitatea bandei lui Piticii le pro
voacă este caracterizat in primul 
rind prin maturitate.

Dintr-un punct de vedere simi
lar pot fi privite și alte personaje 
ale romanului. Astfel. însuși Piticu, 
omul a cărui moralitate este la ni
velul zero, se caracterizează prin
tr-o carență totală de maturitate. 
Lipsit total de maturitate, lipsit de 
orice principiu moral, banditului 
i se retrage de către societate ca
litatea de om. Prefectul Florescu, 
Sulutiu, vechi politician, jandarmul 
Meseșan reprezintă, la rindul lor, 
diferite ipostaze de lipsă a ma
turității. Puerilul Florescu. senilul 
Șuluțiu, amoralul Meseșan acuză o 
lipsă evidentă de maturitate, fie
care în felul său. Astfel, prefectul 
se situează în permanență la un 
nivel derizoriu In ceea ce privește 
luciditatea politică, doctorul Șulu- 
țiu, de altfel deosebit de inteligent, 
nu reușește să priceapă esența noi
lor vremuri și se transformă pe 
nesimțite intr-o mumie politică, 
Meseșan, lipsit de orice scrupul 
moral, este eliminat pentru că. a- 
semeni lui Piticu, nu întrunește ca
litățile unui om.

Este ușor de observat, parcurgînd 
romanul lui Alexandru Ivasiuc, că 
maturitatea este legată in perma
nentă de moralitate.

Este adevărat că Apa prezintă 
anumite semne de oboseală din 
partea scriitorului. Că un anume 
schematism al construcției se înfă
țișează frust cititorului. După cum 
insistenta pe anecdotică, pe acțiune 
cu caracter polițist coboară tonul 
dezbaterii. însuși conflictul este 
oarecum asemănător cu cel din 
Păsările (și acolo sintem martorii 
unei căderi). în ansamblu insă, a- 
cest roman este remarcabil pentru 
că pledează pentru maturitate po
litică — însușire cardinală a omu
lui de azi.

Volcu BUGARIU

„Cartea 
în viața 
orașului"

Manifestări in cadrul 
săptămînii 

„Primăvara culturală 
bucureșteană11

Editura Junimea”
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FOTBAL: La București,
Ploiești și Hunedoara

— Const. Ciopraga — 
Personalitatea literaturii ro
mâne.

— • • • Cartea „Convor
birilor literare" vol. I.

— Al. Tănase — Culturâ 
și umanism.

— Mlhal Drâgan — Reac
ții critice.

— Cornellu Ștefanache — 
Așteptarea aproapelui.

— Nicolae Țațomir: „Poe
zii șl poeme".

— Callstrat Costin : „Pla
nete”,

Editura „Albatros"

— Camil Petrescu — Ul
tima noapte de dragoste, 
intiia noapte de râzboi (co
lecția „Lyceum").

— Vaslle Nicolescu — 
Poeme (colecția „Cele mai 
frumoase poezii").

— Ovldlu Papadima — 
Ion PilaL

— Valentin Silvestru — 
Cind ploua, taci șt ascultâ.

— Mircea Palaghiu — 
Eram fericit în noaptea cu 
lunâ.

— Magdalena Constan- 
tlnescu — Coborire din 
imagine.

— Romulus Vulcânescu, 
Paul Simionescu — Dru
muri șl popasuri străvechi.

„Scrieri pedagogice"
Personalitatea lui Dimitrie Guști 

ocuoă un loc distinct in istoria cul
turii românești. Cunoscut ca socio
log. el a fost, in același timp, un 
teoretician și practician pedagog 
polivalent. care a exercitat o pu
ternică influență educativă, de for
mare intelectuală, științifică și pa
triotică a numeroase generalii de 
studenti- De aceea, socotesc dem
nă de toată lauda inițiativa Editu
ră didactice și pedagogice de a 
publica in colecția sa „Pedagogia 
secolului XX“ o culegere de 
„Scrieri pedagogice" ale lui Guști, 
volum care, alături de lucrările 
privind alte domenii ale vastei sale 
oDere științifice. îndeosebi de so
ciologie, va intregi prezentarea a- 
cestui remarcabil om de cultură.

Mi se par demne de semnalat, in 
legătură cu volumul de fată, ci- 
teva aspecte. în primul rind, con
tribuția valoroasă adusă de cei doi 
autori ai aparatului critic care în
soțește textele. Prof. univ. dr. do
cent Ion Berea, semnatarul amplu
lui studiu introductiv, si Oc
tavian Neamțu, autorul notelor co
mentariilor și al articolului „Pa
cea — ca obiect al pedagogiei so
ciale in opera lui D. Guști", au 
procedat metodic și cu spirit cri
tic in cercetarea, interpretarea și 
prezentarea datelor biografice și 
bibliografice. In alegerea textelor, 
poate șl a amintirilor personale din 
timpul cind colaborau cu neobosi
tul savant in cadrul complexelor 
s-olii sale, al echipelor studențești 
de cercetare. Este evident că in 
Încercarea de a Înțelege și a 
aorecia judicios activitatea si 
opera integrală a unei persona

lități cu atit de mari dimensiuni 
ca a lui D. Guști nu se putea face 
abstracție de condițiile istorice, so- 
cial-ecdnomice și culturale ale epo
cii in care a trăit (1830—1955). De 
aceea, consider că este un merit al 
autorilor că au relevat principiile 
valoroase și durabile din opera lui 
D. Guști, dar nu au omis atitudi
nea critică, aceasta luminînd stu
diile și comentariile, marcind de 
pe pozițiile gindirii științifice mar- 
xist-leniniste de astăzi limitele 
unora dintre concepțiile gustiene.

în carte, scrierile pedagogice ale 
lui D. Guști sint grupate in mai 
multe capitole, ilustrind o arie di
versă de preocupări. în mod judi
cios insă, studiul introductiv orien
tează, in prealabil, pe cititor, pre- 
zentind sistematic concepția lui 
Guști referitoare la organizarea in- 
vățămintului, activitatea lui ca pe
dagog social — cu cuvenitele re
zerve față de limitele gindirii și 
sistemului său sociologic, dar și cu 
relevarea originalității teoriei gus
tiene a culturii. De remarcat că, 
In concepția lui D. Guști referitoa
re la organizarea lnvățămîntulul, 
„legătura școlii și culturii cu viața" 
constituia un principiu organizato
ric „cardinal".

Volumul arată, o dată in plus, că 
istoria culturii poporului român a 
fost servită de forțe creatoare re
prezentative, care și-au cucerit 
respectabile poziții pe plan inter
național, intre acestea aflindu-se 
și D. Guști.

Prof. univ. dr. docent 
Gheorghe
T. DUMITRESCU_____  J

Sferturile de finală 
in „Cupa României"

Astăzi, ca de obicei in ultimele 
zile de miercuri, din nou la totoal. 
O mică diferență, totuși ; nu va mai 
fi vorba de etapă de campionat, ci 
de etapa sferturilor de finală ale 
„Cupei României". In cursa pentru 
cișligarea trofeului acestei populare 
competiții se mai află doar opt 
echipe, din cele peste 3 200 (de toate 
categoriile) care se prezentaseră la 
startul primei etape. Ca și in alte 
ediții, și acum o serie de formații 
de categorie inferioară au reușit să 
elimine echipe cu mai mare expe
riență. cu reputație fotbalistică re
cunoscută. Este de consemnat, dacă 
ne referim doar la actualele sferturi 
de finală, prezența in rindul „celor 
opt“ a două divizionare B : echipa 
din Rimnicu-Vilcea. marea revelație 
a „Cupei României" de anul trecut, 
de altfel deținătoarea trofeului, și 
formația S.C. Tulcca. Cunoscind ca, 
de fapt, nici clujenii, nici timișorenii 
— adversari azi ai divizionarilor B — 
nu dețin la această oră o formă 
deosebită, cele două partide (C.S, 
Rimnicu-Vilcea — Universitatea Cluj, 
la Hunedoara ; S.C. Tulcea — Poli
tehnica Timișoara, pe stadionul Di
namo din Capitală, de la ora 14) ră- 
min deschise oricărui rezultat.

Celelalte două sferturi de finală 
opun formații din prima divizie : 
Steaua — U.T.A. (la Ploiești) și 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul (la Bucu
rești, de la ora 16,30, tot pe stadionul 
Dinamo).

Steaua și U.T.A.. echipe de valoa
re apropiată (aflate actualmente in 
partea superioara a clasamentului 
campionatului). păstrează șanse e- 
gale la victorie.

Jiul (fipnlistă in 1972) și A.S.A. 
Tg. Mureș (nentru prim.' oară in
tr-o etană sUDerioară a „Cupei") a- 
nunță. de asemenea, un meci echili
brat. chiar dacă în ultima lor con
fruntare directă de campionat nrima 
s-a dovedit net superioară cîșt!gînd 
la Petroșani cu 4—0. Dar de atunci 
au trecut șase luni.

Patru partide. deci. la fel de atrac
tive. fată de cave amatorii de fotbal 
vor manifesta, desigur, interesul cu
venit.

I. DUM1TRIU

ACTUALITATEA 
LA TENIS

• Echipa Australiei, dețină
toarea „Salatierei de argint", 
eliminată din „Cupa Davis"

Selecționata de tenis a Indici a 
realizat o mare performanță in „Cu
pa Davis", reușind să învingă cu 
scorul de 3—2 echipa Australiei (de
ținătoarea „Salatierei de argint"), in 
finala zonei orientale, disputată la 
Calcutta. In ultimele două partide 
de simplu. John Alexander l-a între
cut cu 8—6, 6—4, 6—3 pe Jasjit Singh, 
in timp ce tinârul campion indian, 
Vijay Amritraj, a ciștigat cu 6—1, 
5—7, 6—4, 6—4 in fața lui Bob Gilti- 
nan. Astfel, după echipa S.U.A., eli
minată de reprezentativa Columbiei, 
o altă mare favorită părăsește pre
matur scen3 celei mai importante 
competiții a sportului alb. In semi
finalele interzonale, echipa Indiei va 
întîlni, probabil, pa câștigătoarea 
grupei B a zonei europene.

*
ILIE NĂSTASE a fost desemnat 

ca favorit principal al turneului in
ternational de tenis, care începe 
astăzi, 15 mai, la Mlinchen. Al doilea 
favorit este spaniolul Manuel Oran- 
tes.

A e

In cîteva rînaun
CICLISM. — DuDă o zi de repaus, 

competiția ciclistă internațională 
„Cursa Păcii" a continuat ieri cu e- 
tapa a 7-a. Szczecin-Neubranden
burg. Victoria a revenit la sprint ru
tierului olandez Theo Smit, crono
metrat pe distanța de 145 km cu 
timpul de 3h 33’10" (medie orară 
41,500 km). în același timp cu în
vingătorul au sosit și cicliștii ro
mâni Ion Cernea (locul 16) și Nicolae 
David (18).

FOTBAL. — Continuîndu-și pregă
tirile in vederea participării la tur
neul final al campionatului mondial, 
selecționata de fotbal a R.D. Germane 
a susținut un nou joc de verificare 
in Suedia. De data aceasta, fotba
liștii din R.D. Germană au intîlnit 
formația Joenkoaping. care activează 
in liga a TU-a a campionatului. Par
tida s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(0-0).

PENTATLON MODERN. — După 
două probe, in concursul internatio
nal de pentatlon modern de la Bu
dapesta conduce maghiarul Villanyi 
cu 2062 puncte. Concurentul român 
Constantin Călina se află pe locul 
opt, cu 1986 puncte. Proba de scrimă 
a fost ciștigată de Pete (Ungaria) cu 
1019 puncte (42 victorii). Constantin 
Călina s-a clasat pe locul 11, cu 886 
puncte (35 victorii).

Manifestările cultural-artis- 
tice incluse pe agenda celei 
de-a doua zile a săptămînii' 
„Primăvara culturală bucu
reșteană" s-au desfășurat sub 
genericul „Cartea in viata ora
șului" în acest cadru s-a În
scris și inaugurarea primului 
salon bucureștean al cărții. 
Găzduit de holul Muzeului de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, salonul reunește 1800 
de volume, din cele mai diverse 
genuri de literatură, ilustrind 
elocvent bogata activitate des
fășurată in ultimii ani de ca
sele de editură. De menționat 
că in perioada 1970—1973 s-au 
tipărit aproape 15 000 de titluri 
— în limba română și in lim
bile naționalităților conlocui
toare — intr-un tiraj care de
pășește 236 500 000 de exem
plare.

La vernisaj au participat 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale și' 
politice. Ion Dodu Bălan. vice< 
președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, di
rectori de edituri, scriitori, alți 
oameni de cultură, un numeros 
public.
In fotografie: Instantaneu din 

expoziție

Foto : E. Dichiseanu

VĂ INVITĂM SĂ COLABORAȚI LA RUBRICA:

CIVILIZAȚIA SPORTULUI

„CIRCUITUL P.T.T." — con
curs internațional de marș, la 
a XXTX-a ediție, organizat de 
asociația sportivă P.T.T. Bucu
rești, se va disputa simbătă și 
duminică pe străzile Capitalei. 
Cursele de 3 km (pentru înce
pători și pentru factorii poștali) 
— programate în prima zi vor 
avea ca punct de plecare și 
sosire Palatul telefoanelor. Du
minică dimineață, de la 8.30, se 
dispută cursele juniorilor (3 km, 
5 km și 10 km) și proba centrală 
a competiției — 20 km. cu par
ticipare internațională. Plecările 
și sosirile in cursele de dumi
nică sint prevăzute in fata sălii 
de atletism „23 August" (str. 
Maior Coravu).

Trebuie să recunoaștem câ mulți 
dintre noi — cei care îndrăgim are
na — ne-am obișnuit să urmărim și 
să comentăm întrecerea sportivă niai 
mult prin prisma rezultatelor înscri
se pe tabela de marcaj. Este insă 
din ce in ce mai necesar să discutăm 
performanțele sau insuccesele miș
cării noastre sportive și in ranort 
cu ceea ce reușește sau nu reușește 
ea sâ ofere pe plan educativ. 
Or. din acest punct de vedere, con
statăm ceva paradoxal, dar trist de 
adevărat : de cind sportul a devenit 
carte de vizită, spiritul sportiv e su
ferind. Ne este dat să vedem — mai 
ales in ultima vreme, și mai ales la 
fotbal — sportivi care lasă fair- 
play-ul la cabină, suporteri care pâ- 

,șesc pe poarta stadionului puși pe 
hartă S'.u chiar antrenori și condu
cători de echipe conduși de patimi. 
Este drept că, la scara generală, a- 
ceștia reprezintă o minoritate ne
concludentă. Fenomenul insă există 
și nu mi se pare câ ar putea fi 
înăbușit prin ignorarea "lui. Dimpo
trivă !

Dorind să stimulăm curatul spirit 
al sportivității, astfel incit fair- 
play-ul șă fie omniprezent p? tere
nurile unde se intrec sportivii țării 
noastre, deschidem rubrica „Civili
zația sportului", care iși propune 
sâ afirme și s'i susțină că una din 
principalele rațiuni de a fi ale spor
tului este aceea.de a crește și educa 
asemenea generații de tineri care, 
mai tirziu, după ce părăsesc sta
dionul, să nu sufere lamentabile în- 
fringeri in marile intilniri ale omu
lui cu viața. Colaborarea cititorilor, 
in acest sens, este cit se poate de 
binevenită.

Săptămina trecută, ca să ne refe

rim la situații recente, tribunele au 
aplaudat citeva gesturi sportive : 
portarul clujean Gadja și-a potolit 
suporterii ridicind mina in sus — 
semn că ..ștersese" o minge și că in
tr-adevăr cornerul dictat de arbitru 
(pe care unii începuseră să-l apos
trofeze fiindcă e?hipa pierdea) era 
perfect just. Fotbaliștii de la F.C. 
Argeș, de asemenea, și-au ineîntat 
adversarii, arbitrii și susținătorii 
prin maniera perfect sportivă in 
care au știut să joace meciul cu

Azi, despre 
un troleu uitat

Steaua, in care n-au putut smulge 
mai mult de un punct pe tefen pro
priu. Sandu Mircea ne-a impresio
nat și el plăcut (caz rar, din păcate, 
la tinârul atacant al Sportului stu
dențesc !) recu.aoscind câ a faultat 
portarul la un gol înscris în partida 
cu U.T.A. Poafe nu sint spectacu
loase aceste exemple culese din ul
tima sâptâmină. Poate mai sint și 
altoie — și la fotbal, dar și in alte 
discipline sportive — de care nu am 
luat cunoștință Încă. Tocmai de a- 
ceea este regretabil că la noi ac
tele de aleasă conduită sportivă nu 
sint urmărite, oferite drept exemple 
și stimulate sistematic.

Ne-am bucurat, spre exemplu, șl 
am aplaudat cu toții cind — intr-una 
din ultimele seri ale anului 1973 — 
•u fost acordate distincțiile anului.

Toate trofeele posibile s-au acordat 
la acol tradițional ceas de bilanț. 
Ceea ce a foăt foarte bine. Dar n-a 
mai fost foarte bine că nici atunci
— ca și la finele anilor ’72. ’71, ’70 
și așa mai înapoi — un trofeu a 
lipsit din panoplia oferită de către 
cei ce conduc sau înconjoară miș
carea noastră de educație fizică și 
sport : trofeul „Fair-play". Se În
registrează — in 365 de zile de în
trecere sportivă, la o disciplină sau 
alta, intr-un oraș sau altul, la un 
sportiv sau altul — suficiente ges
turi cu putere de exemplu. De ce 
să nu le remarcăm, de ce să nu le 
distingem deopotrivă cu performanța 
cea mal înaltă ? (Actualmente, co
tidianul de specialitate „Sportul" 
desfășoară o acțiune in acest sens
— „Trofeul Petchovschi", rezervat 
publicului celui mai sportiv de pe 
terenurile de fotbal, cucerit consecu
tiv de Craiova, Petroșani, Cluj și Pi
tești — de două ori — «cum in 
frunte aflindu-se acei admirabili su
porteri din Timișoara). Dar federa
țiile n-ar putea institui distincții 
pentru cele mai umane gesturi spor
tive ale anului ?

Și noi, cronicarii, am putea spri
jini o asemenea acțiune educativ* 
profilactică, aducind cuvenite cuvin
te de laudă faptelor și gesturilor de 
aleasă omenie și conduită, sau — 
dimpotrivă — creionind in „aqua 
forte" actele și ieșirile nesportive.

Iată de ce așteptăm ca iubitorii 
de sport — de oriunde ar fi — să 
ne semnaleze în scria faptele deo
sebite, pentru a le dezbate public la 
această rubrică, astfel incit cele 
bune să se-adune, cele rele să șe 
spele !

G. M1TROI

aceea.de
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Excelentei Sale
Domnului NICOL,4E CEAUȘESCU

Secretar general ol Partidului Comnnhr Romuri 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu mare plăcere ?l ontigfacție profunda am primit amabilul meaai 
tran<m<s de dumneavoastră. de Comitetul Central ni Partidului Comunist 
R >mân șl de poporul român, cu ocazia zilei naționale a Republicii 
Arabe Siriene.

Mâ folosesc de acest prilej ca. In numele conducerii Partidului Bana 
Arab Socialist, a) poporului sirian șl al meu personal, să adresez cele 
mai bune urări. multă sănătate și fericire Excelentei Voastre, precum și 
bunăstare și prosperitate continuă poporului român prieten.

Doresc, de asemenea, sâ Împărtășesc convingerea dumneavoastră cft 
relațiile și cooperarea dintre cele douft țâri ale noastre vor continua să 
se dep’oltc și <â se întărească spre binele celor două popoare ale noastre 
și In interesul țelurilor lor comune

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene 
Secretar general al Partidului Baas 

Arab Social ut

ALLAL EL FASSI,
președintele Partidului Istiqlal din Maroc,

A ÎNCETAT DIN VIAJĂ
Din partea Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste

Cronica zilei

Reprezentanții președintelui Republicii Socialiste România 
la ceremonia instalării noului președinte al Republicii

Costa Rica s-au înapoiat in Capitală
Reprezentanții președintelui Repu- 

bVcn Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ccavțescu. la ceremonia in
halării noului președinte al Rcpu- 
b’.icii Costa Ricr». Daniel Odubc/ 
Quirr — tovarăș i Vaslle Vîlcu. vl- 
crt'X '-dinte ai Consiliului de Stat, 
<..**■»icolae Ghenca. adjunct al mi

nistrului afacerilor externe — s-au 
Înapoiat marți seară in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenti general-colonel Ion 
Coman. membru al Consiliului de 
Stat. V.isilo Gllga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, și alte per- 
Boane oficiale. (Agcrpres)

DELEGAȚIA COMUNĂ A PARTIDELOR T. A. N. LI.
$1 AFRO-SHIRAZI DIN TANZANIA A PĂRĂSIT CAPITALA »
Marți dimineața a părăsit Bucu

re șt iul delegația comună a partide
lor T.A.N.V. și Afro-Shirazi din 
Tanzania, caro a făcut o vizită de 
schimb de experiență in țara noas
tră. la invitația C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovară

șii Constantin Drâgan. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov nl P.C.R., Nicolae 
Guină și Ghizcla Vass, membri ai 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Oameni de știință, cultură și artă 
în mijlocul constructorilor de pe Someș

Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste anunță cu profund 
re :rct încetarea din viată a Iul 
Alini El Fassi, președintele Partidu
lui Istiqlal din Maroc, care se afla 
in vizită in țara noastră în fruntea 
unei delegații. In Invitația Consiliului 
Național al F.U.S.

Alini El Fassl a luptat pentru li
bertatea. Independenta și progresul 
poporului marocan, afirmindu-se ca 
una dintre personalitățile marcante 
ale vieții politice din țara sa.

Prieten al poporului nostru. Alini 
El Fassi a sprijinit și acționnt pen
tru dezvoltarea și consolidarea rela
țiilor bune existente intre România 
și Maroc, in acest cadru inscriindu-se 
și vizita pe care o efectua in țara 
noastră in fruntea delegației Parti
dului istiqlal.

In legătură cu încetarea din viață 
a lui Allal El Fassi, președintele 
Partidului Istiqlal din Maroc, la 
București a avut loc o ceremonie 
funebră.

La catafalcul defunctului au fost 
depuse coroane de flori din partea 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ccaușescu, a Comitetului Contrai al 
Partidului Comunist Român si a Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

în cadrul ceremoniei au fost pre
zentate condoleanțe membrilor dele
gației. precum și ambasadorului Ma
rocului la București. Maati Jorio, In 
numele președintelui Nicolae 
CoaușescU, al Comitetului Central la 
Partidului Comunist Român și al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, de către tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., secretar al Consiliului Na
țional al F.U.S.. Gheorghe Oprea, 
viccprim-ministru al guvernului. Eu
gen Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S.» Nestor

Ignat, membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național nl F.U.S.. Du
mitru Balalia. membru al Consiliului 
Național al F.U.S.. Mirean Malițn, 
consilier al preș dintelui republicii, 
ministru secretar de stat la Consi
liul de Stat.

Au prezentat, de asemenea, con
doleanțe. Pavel Ștefan, secretar nl 
U.G.S.R., Titus Popescu, vicepre
ședinte al U.N.C.A.P., Vasile Nicol- 
cloiu, secretar al C.C. nl U.T.C.. Mi
hai Aldea. adjunct nl ministrului sft- 
năt&ții.

Dună ce au păstrat un moment de 
reculegere, participant!! In ceremonia 
funebră au făcut de gardă la cata
falcul celui decedat.

In numele conducerii Partidului 
Istiqlal. membrii delegației au ex
primat mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușes’cu, conducerii Parti
dului Comunist Român. Frontului U- 
nității Socialiste, pentru atenția a- 
cordatâ, asistenta medicală și efor
turile făcute pentru salvarea vieții 
președintelui Partidului Istiqlal.

A exprimat, de asemenea, mulțu
miri ambasadorul Marocului la Bucu
rești.

După ceremonia funebră, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Allal El 
Fassi a fost depus la bordul unui 
avion special care s-a îndreptat spre 
Maroc.

Cu același avion a plecat Mircea 
Mallța, ministru secretar de stat la 
Consiliul de Stat, reprezentant per
sonal al președintelui Republicii So
cialiste România.

La aeroport au fost prezent! tova
rășii Mihai Gere, Gheorghe Oprea, 
Eugen Jebeleanu. Nestor Ignat. Du
mitru Balalia, Pavel Stefan. Titus 
Popescu. Vasile Nicolcioiu, Mihai 
Aldea.

Au fost de fată Maati Jorio. am
basadorul Marocului la București, 
membri ai ambasadei, precum și 
șefii unor misiuni diplomatice acre
ditați la București.

Guvernele Republicii Socialisle 
România și Republicii San Marino, 
dinei expresie dorinței manifestate 
d” ș*fii celor două state, cu ocazia 
vizitei in San Marino a președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceauș ’Seu. do a consolida 
$1 dezvolta in viitor legfiturilc do 
prietoiflo existente intre popoarele 
român și sanmarinez, in interesul 
pfteii. cooperării șl securității inter
naționale. au hotArlt ridicarea nive
lului de reprezentare dintre cele 
două tari la rang dc consulat ge
neral.

★

Membrii delegației Federație! In
dustriilor Chimico din Belgia, con
dusă de II. Janssen, președintele fe
derației, au avut In cursul zilei de 
marți inlrovedori cu Nicolae M. Ni
colae. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
și Roman Moldovan, președintele Ca
merei do Comerț și Industrie, in ca
drul cărora au -fost abordate proble
me privind perspectivele de dezvol
tare a cooperării In domeniul In
dustriei chimico din cele două țâri.

In aceeași zi, membrii delegației 
au purtat convorbiri la uflele Între
prinderi de comerț exterior șl au vi
zitat obiective «le Industriei chi
mice.

De la robinete 
la... trăitorul pășitor

CLUJ (Corespondentul „Sclnteii", 
Alex. Mureșan).

Numeroși constructori de pe 
șantierele Sistemului hidroenerge
tic de pe Someș s-au întilnit 
la clubul de la Tarnița cu oa
meni de știință, cultură și artă clu
jeni. in cadrul unei frumoase mani- 
fe Stări cultural-artlstice, organizată 
de comitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă. Prof. univ. Ba- 
zil Popa, rectorul Institutului poli
tehnic, a ținut o interesantă expu
nere avi nd ca temă ..Școala și viața**, 
iar prof. univ. Camil Mureșan, de
canul facultății de istorie și filozofie 
a universității „Babeș-Bolyai". a 
conferențiat despre „Napoca 1850“. 
Scriitorii Aurel Rău, D. R. Po
pescu, Let ay Lajos, Alexandru 
Câprariu. Miko Ervin și Viorel 
Cacoveanu au citit din scrierile lor, 
cele mai multe dedicate muncii 
eroice a constructorilor de hidro
centrale. Artista emerită Lucia Stă- 
nescu. directoarea Operei române, 
violonistul Ștefan Ruha, artist eme

rit. de la Filarmonica din Cluj, so
listul Konya Ladislau, de la Opera 
maghiară de stat, au susținut un 
aolaudat program muzical, iar actorii 
Carmen Galin și Anton Tauf, de la 
Teatrul Național din Cluj, au recitat 
versuri de autori contemporani. Co
rul ..Viva la musica", al Casei muni
cipale de cultură, a interpretat cin- 
tece patriotice si revoluționare, 
precum și prelucrări folclorice. Ma
nifestarea s-a încheiat cu deschide
rea unei expoziții de artă plastică, 
in care sint expuse peste 30 de lucrări 
de pictură, sculptură, grafică, artă 
fotografică, care ou și fost donate 
clubului constructorilor. Printre do
natori. artiștii plastici loan Sima, 
Gv. Szabo Bela, artiști emeriți, loan 
Mitrea, Petre Abrudan. Grieb Alfred, 
Viorica Cristea, Paloș Iutta și alții. 
Constructorii nu mulțumit călduros 
mesagerilor științei, culturii și artei 
clujene pentru că au venit în mijlo
cul lor și au petrecut împreună 
cîteva ceasuri plăcute, instructive, de 
neuitat.

Un regretat prieten 
al poporului român

vremea
Timpul probabil pentru zilei* de 1C. 

17 și 18 mai a.c. In țară : Vreme rela
tiv câlduroasâ. Cerul va fi variabil, cu 
Innorâri mai pronunțate în jumătatea 
de noi 1 a țării, unde vor cădea ploi

s’ib formă de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. Vint potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 5 
șt 15 grade, local mai coborite în de
presiunile din estul Transilvaniei. Tem
peraturile maxime vor fl cuprinse între 
15 și 25 de grade, pe alocuri mai ridi
cate către sfîrșitu! intervalului. Local 
ceață slabă. în București : Vreme re
lativ călduroasă. Cerul va ft variabil, 
favorabil aversei de ploaie rlună-amlaza 
la Începutul intervalului. Vini potrivit. 
Temperatura In creștere ușoară.

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoaiă.
ld.OO Curs de limba engleză.
10.30 Curs de limba rasă.
11.t>3 Viratele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică, 
ÎL 55 Legile țării — legile noastre. 
12,08 Pagini din Albumul dumi

nical.
IC.00 Curs de limba germană.
16.30 Fotbal : • U.T.A. — Steaua 

• Jiul Petroșani — A.S. Ar
mata Tg. Mureș în cadrul 
„Cupei Român:eJ“. Transmi
siuni directe alternative de 
ia Ploiești și București.

18.15 Curs de limba franceză.
13.43 Tragerea Pronoexpres.
18.55 Film serial pentru copil 

„George". Reluarea episo
dului „dinele care nu vrea 
să stea jos".

19.20 1001 de seri : Bug« Bunny 
și prietenii săi.

19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20,25 Ecran muzical. Selecțiunl 

din opera „Răpirea din Se

ra!" de W. A Mozart în 
interpretarea soliștilor Wilma 
Lipp. Emmy Loose, Rudolf 
Christ. Peter Klein. Lud
vig Weber și a orchestrei 
Filarmonicii din Viena. Di
rijor : Rudolf Marlat.

20.35 Telecinemateca. ..Cel mat 
mare comic al lumii". In 
rolul principal Charlie Cha
plin. Alături de el mal apar: 
Oliver Hardy, Mabel Nor
mand. Sydney Chaplin. Marie 
Dressier. Mary Pickford. 
Edna Purviance. Mack 
Swain. Ben Turpin. Comen
tator Douglas Fairbanks jr. 
Premieră pe țară.

22,00 Tara mea cu ochi frumoși 
— muzică ușoară românească.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

2O.m Avanpremieră.
20,05 Telerama. ..Televiziunea des

pre... sporturi necunoscute".
20.35 Prim plan : Numai carul 

mare nu merge...
21.00 Telex.
21.05 Armonii Intime. Lucrări de 

J. Brahms, G. Enescu. L 
Stravinski.

21.30 Prin muzee și expoziții.
21.50 Se’.ectiunl din emisiunile de 

divertisment.

Opinia publică din țară noas
tră a primit cu profund regret 
știrea încetării din viață a pre
ședintelui Partidului Istiqlăl din 
Maroc. Allal El Fassi.

Născut in anul 1910» in loca
litatea Fez. intr-o familie de li
terati. Allal El Fassi s-a înrolat 
încă din fragedă tinerețe in 
rindurile mișcării pentru liber
tatea și independenta națională 
a tării sale. In 1926 el a parti
cipat activ la înființarea unor 
organizații clandestine care au 
constituit, patru ani mai tirziu, 
nucleul primului partid politic 
organizat — Comitetul de Ac
țiune Națională, inițiatorul lup
tei împotriva asunririi străine. 
In mai 1930. Comitetul de Ac
țiune Națională, intre ai cărui 
lideri se afla și Allal El Fassi. 
organizează o scrie de acțiuni 
anticolonialiste. El Fassi a fost 
arestat in repetate rînduri nen- 
tru activitatea politică desfășu
rata. fiind apoi exilat in afara 
granițelor țării.

In timpul exilului său. la 
11 ianuarie 1946. Allal El Fassi 
a lansat cunoscutul ..Manifest 
al Independenței", dată care 
marchează Înființarea Partidu
lui Istiqlal. Un deosebit ecou a 
avut in Maroc apelul său mo
bilizator la rezistentă armată, 
la luptă pentru cucerirea de 
către poDorul marocan a dreo- 
tului său imprescriptibil de 
a-și înfăptui aspirațiile la in
dependență și o viată mai 
bună.

După cucerirea indeoenden- 
ței, El Fassi ia parte activă la

vLațâ politică a tării. In 1962, 
in numele Partidului Istiqlal, 
organizează campania pentru 
prima constituție a țării, iar in 
1963 a fost ales deputat in pri
mul parlament marocan. Tot
odată. a îndeplinit funcția de 
ministru de stat.

Prin încetarea din viață a lui 
Allal El Fassl, poporul român 
pierde un prieten sincer, care 
a acționat pentru dezvoltarea 
relațiilor pe multiple planuri 
dintre România și Maroc, cu 
convingerea că aceasta slujește 
intereselor ambelor popoare, 
cauzei înțelegerii, progresului 
și păcii in lume.

El Fassi a avut în repetate 
rînduri cuvinte de înaltă apre
ciere la adresa politicii externe 
a României socialiste, la adresa 
activității consecvente depuse 
de statul nostru pentru demo
cratizarea vieții internaționale, 
a sprijinului susținut acordat 
luptei pentru cauza libertății și 
independenței popoarelor, pen
tru solidaritatea neabătută cu 
popoarele arabe, cu eforturile 
lor de progres economic și 
social.

Dorința sa de a cunoaște 
nemijlocit realizările obținute 
de poporul român, preocupările 
sale actuale l-au determinat 
să viziteze țara • noastră. In 
fruntea unei delegații a Parti
dului Istiqlal.

In acest moment, aducem un 
cald omagiu memoriei lui Al’al 
El Fassi, asigurind pe militanțil 
Partidului Istiqlal de întreaga 
compasiune.

★

La ambasada Republicii Populare 
Polone din București a avut loc, 
marți după-amiază. festivitatea in- 
minării medaliei jubiliare „Nicolaus 
Copemic" unor oameni de știință 
din tara noastră, cu prilejul aniver
sării a 500 do ani de la nașterea 
marelui om de știință.

In alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Wladyslaw Woj- 
tasik a exprimat vii mulțumiri pen
tru modul cum a fost sărbătorit in 
România jubileul Nicolaus Copemic 
și și-a exprimat convingerea că re
lațiile de colaborare științifică din
tre cele două țări se vor dezvolta 
tot mai mult.

La festivitate au luat parte acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, și Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

★

Societatea de Cruce Roșie din Re- 
publica Socialistă România a trans
mit Semilunii Roșii din Siria un 
ajutor compus din alimente și pă
turi. destinat populației afectate de 
gravele inundații care au avut loc 
in această țară.

k

Marti după-amiază, a părăsit de
finitiv țara noastră Ibra Kabo. am
basadorul Republicii Niger in Repu
blica Socialistă România.

★

La Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România au început, marți, 
lucrările unei sesiuni științifice, or
ganizate de Direcția monumentelor 
istorice și de artă, la care participă 
cercetători, muzeografi, specialiști in 
domeniul conservării și restaurării 
monumentelor din întreaga țară.

Comunicările înscrise pe agenda 
reuniunii reflectă preocupările pen
tru punerea ip valoare, prin . largi 
acțiuni’ae ' c^Vcetăte și restaurare, ă 
patrimoniului national de monumen
te istorice și de artă. In acest sens, 
in cadrul dezbaterilor, sint abordate 
diferite aspecte ale contribuției cer
cetării la lămurirea unor probleme 
importante din istoria patriei, re
flectate in monumente, la adîncirea 
cunoștințelor referitoare la tehnica 
construcțiilor, arhitecturii și artei 
de decorare la români.

O expoziție deschisă in sălile mu
zeului prezintă, cu această ocazie, 
cele mai importante vestigii scoase 
la iveală in timpul unor lucrări de 
restaurare a monumentelor.

(Agerpres)

Din contactele pe 
care le-am avut cu 
oamenii Chinei popu
lare — fie că erau 
muncitori in uzine, fie 
că Îndeplineau diferi
te funcții in condu
cerea unor instituții 

"sau a unor organisme 
politice ori economice 
— ne-am putut da 
bine seama ce izvor 
de energii generează 
ideea folosirii maxime 
a capacităților crea
toare ale poporului. 
Această concepție do
mină in fapt munca 
fiecărui individ, a fie
cărui colectiv, mure 
sau mic, exercită o 
influență deosebită 
asupra întregii opere 
de edificare a socialis
mului,

Pc plan local, ea În
seamnă că, pentru a 
înfăptui, de pildă, un 
obiectiv economic, nu 
se așteaptă un ajutor 
masiv — financiar, 
material și uman — 
dc la stat, ci colecti
vul in cauză își pune 
mintea la contribuție, 
folosește la maximum 
posibilitățile și rezer
vele existente la fata 
locului. nu i se
pare nimănui ciudat, 
sau cumva imooslbiJ, 
dacă, de pildă, un 
colectiv relativ mic, dc 
200—300 de oameni, 
care realizează un a- 
numit produs, bună
oară robinet^. își pro
pune să realizez.e o 
fabrică de... tractoare. 
Sarcina este îndeplini
tă cu conștiinciozitate 
și entuziasm, prin va
lorificarea maximă a 
resurselor materiale și 
de inteligentă de care 
dispun oamenii - res
pectivi. Dar să lăsăm 
loc fantelor și să rela
tăm. în cele ce ur
mează, cum a luat 
ființă fabrica de trac
toare pășîtoare din Șe- 
nian.

...Drumul de 700— 
800 km de la Pekin la 
Șenian l-am parcurs 
cu trenul lntr-o noap
te. Orașul în care am 
poposit, unul din cele 
mai importante din 
provincia Uiaonin, este 
bine cunoscut nu nu
mai in China, ci și in 
multe părți’ ale-lumii. 
Cu o suprafață de 
220 000 kmp și o popu
lație de 34 milioane 
de locuitori, această 
provincie are o mare 
pondere industrială : 
industriei îi tevine 90 
la sută din valoarea 
producției globale a 
provinciei.. In ce pri
vește orașul Șenian, 
așezare care datează 
de două milenii, el 
numără astăzi, îm
preună cu suburbiile

aale, 3 milfbone dc lo
cuitori. șl reprezintă 
una din cele mai im
portante baze indus
triale ole Chinei. Ora
șul adăpostește mai 
bine de 2 000 dc fa
brici și uzine.

La fabrica dc trac
toare. unde eram aș
teptați. am fost intim- 
pinați cu căldură și 
prietenie. Pină la sala 
unde urma să ne ln- 
tilnim cu tovarășii din 
conducerea întreprin
derii, am străbătut o 
alee străjuită de o 
parte și de alta de ar
bori. Printre el. multe, 
foarte multe tractoare 
noi. a căror vopsea 
roșie, proaspătă, stră
lucea cu vioiciune. 
Cred că erau acolo

însemnări 
de călătorie din 
R. P. CHINEZĂ 

vreo 1 000—1 500 de 
tractoare. Am aflat că 
în cinstea lui 1 Oc
tombrie. Ziua națio
nală a R.P. Chineze, 
planul de producție 
pe luna septembrie 
1973 fusese realizat cu 
8 zile mal de\*reme.

Și acum, foarte pe 
scurt, despre geneza 
acestei fabrici. așa 
cum ne-a fost relata
tă de tovarășul Ciuo 
Cin-nin. președinte al 
comitetului revoluțio
nar. secretar al comi
tetului de partid al 
întreprinderii. Pină in 
1964. colectivul ei nu
măra doar ceva mai 
mult de 200 de oameni 
și producea cîteva sor
timente de robinete. 
Prin acei ani au în
ceput documentările în 
vederea realizării unor 
tractoare mici. Un 
grup de muncitori a 
fost detașat temporar 
la diferite uzine de 
tractoare mai cunos
cute. Ar fi greu de 
redat eforturile oame
nilor de la „Liaonin**. 
frământările lor. cău
tările șl experimentă
rile pină la producerea 
primului tractor păși
tor de 8 cai putere.

Terenul pe care se 
află astăzi fabrica era 
plin de ierburi și 
gropi, căci acolo fu
sese inainto o cără- 
midărie. Materiali- 
zind lozinca de a se 
baza pe forțele pro
prii, oamenii au în
ceput să-și constru
iască hale și să fău

rească utilajele nece
sare. Șl In timp ce 
continuau încă sn pro
ducă robinete, ei bu 
dislocat 33 000 metri 
cubi de pămlnt pentru 
a nivela terenul, iar 
cu cărămizile obți
nute in vechile cup
toare rămase prin par
tea locului au con
struit hale pe o su
prafață de peste 4 000 
mp, re.'illzind. totodată, 
peste 200 de Utilaje 
pentru producerea in 
serie a tractoarelor 
mici. Dar oamenii nu 
s-au mulțumit cu a- 
tita ; Jn 1970 a fost 
constituit un grup pen
tru cercetări șl inova
ții tehnice, care a 
proiectat și realizat 
un alt tip de tractor, 
tot pășitor, dar dc 12 
cai putere.

Cu fiecare nn. fabri
ca s-a dezvoltat. Au 
fost construite 7 li
nii de producție șl 
două bonzi automa
tizate. In prezent, in 
incinta ei lucrează 
1 100 de muncitori, 
din care o treime sint 
femei. Suprafața con
struită a întreprinde
rii este acum de 
30 000 mp, iar zestrea 
ei tehnică e alcătuită 
din peste 500 de uti
laje și mașini. Pro
ducția anuală este de 
7 500 de tractoare.

In prezent se aplică, 
totodată, un plan de 
instalare in întreprin
dere a unor linii teh
nologice automatizate 
— proiectate și execu
tate în uzină.

Tractoarele produse 
aici sint mult aprecia
te — din două moti
ve. In primul rind, 
pentru că respectivul 
tractor pășitor este un 
fel de. „fată în casă", 
bună la toate : cu el 
se poate ara, stropi și 
nivela terenul ; el mai 
poate fi folosit pen
tru producerea de e- 
nergie electrică, im- 
prăștierea de îngrășă
minte chimice, decor- 
ticarea orezului și 
transportul unor greu
tăți de pină la 1,5 to
ne. In al doilea rind, 
exploatarea lui este 
foarte rentabilă. Șl În
că ceva. Mînuirca Iul 
se poa^e învăța de că
tre oricine, in foarte 
scurt timp.

...Iată ce pot realiza 
oamenii in condițiile 
socialismului, atunci 
cind hărnicia și ta
lentul lor sint dubla
te de voință, ambiție 
creatoare și încredere 
In forțele cu care ri
dică mereu mai sus 
edificiul socialismu
lui.

Neculal ROȘCA

„ECONOMIST":

Hîrtia - tot mai scumpă

cinema
• Trecătoarele iubiri : CENTRAL
— 9 '5: 11.33; 13.45; 16; 18,15; 20.20. 
a Iarna fierbinte : VICTORIA — 
9.15; 11.30; 13,45; 16; 18.15; 20.30.
• Arbuștii : DOINA — 15.30:19.30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 17,30.
A La Est de Java : PATRIA — 
5,36; 12.15; 15; 17.45; 20.30.
• Plimbare in ploaia de primă
vară : SCALA — 9,15; 11.30; 13.45;
16.15: 18,45; 21.
• Răsună valea : LUMINA — 9;
11.15: 13.30; 16; 18.30; 20.45.
• Luminile orașului : CAPITOL
— 9: 11: 13; 15: 17; 19; 21, CASA 
FILMULUI — 15.
• Frații Jderi : GRIVTTA — 9:
12: 16; 18.15. GLORIA — 6: 12.30: 
16.15; 16.30. FLAMURA — 9;
12.30: !«; 16.30.
• Lady Caroline : FESTIVAL — 
9,30: 12.15: 15,15: 18: 20.30.
• Bani de buzunar : BUCUREȘTI
— 9; 11.15; 13.30; 16,30: 18.45; 21, 
ENCELSIOR — 9: 11,15; 13.30; 16; 
10.15; 20.80.
e Cat Ballou î LUCEAFĂRUL —

fi; 11,15; 13.30; 16; 18.30: 20.43,
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20.80, MELODIA — 9; 11.13: 
13,30; 16; 18,30; 20,45. MODERN — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15 : 20,20.
• Omul din înalta societate : 
BUZEȘTI — 9; 11.15; 13.30; IC; 
18.15: 20,30.
• Afacerea „Prințul negru" : 
FLOREASCA — 15,30; 16: 20.15.
• Trei scrisori secrete : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20. VOLGA — 
9; 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Porțile albastre ale orașului: 
PACEA — 16; 18; 20, POPULAR 
— 15.30; 18*. 20.15.
• Draga mea Clementina — 14.30,
Cazul Paradlne — 16.30; 18,457
Spaima pe scenă — 20.45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Facerea lumii : MUNCA — 16; 
18: 20.
• Valea prafului de pușcâ : BU-
CEGI — 15.45; 18: 20,15. GIU-
LEȘTI — 10; 15.30; 18; 20.13. AU
RORA — 9; 11,15; 13.30; 13.45; 13;
20.15.
n Păcală : DRUMUL SĂRIT — 11; 
15,30: 19. VITAN — 15,30: 10.
• Rio Lobo : DACIA — t; 11.15; 
13,30: 16: 18,15: 20.30.
• Călărețul fără cap :
TARI — 15.30: 18; 20.15.
e Cidul : ARTA — 12: 13,30; 1», 
LIRA — 11: 15.30! 19.
• Ce drum să alegi : FLACARA

FEREN-

BULETIN
Allal El Fassi, președintele Parii-* 

dului Istiqlal din Maroc, a fost in
ternat de urgență intr-o clinică din 
București, suferind de infarct mio
cardic acut, cu edem pulmonar acut ; 
stop cardio-respirator, stare evoluti
vă foarte gravă.

Acesta a fost al doilea infarct mio-

MEDICAL
cardic, primul avindu-1 cu doi ani 
in urmă.

S-a aplicat tratament corespunză
tor de către un colectiv larg de me
dici specialiști.

Cu toate eforturile depuse de co
lectivul de medici, Allal El Fassi a 
încetat din viață in ziua de 13 mai 
1974, orele 19,10.

Acad. prof. dr. TIL BURGHELE, ministrul sănătății, conf. dr. 
POMPIL1U POPESCU, dr. GH. GHEORGHIU, dr. NICOLAE 
STRAJAN, dr. DELIA POPESCU, dr. POPESCU BARAN DINU

— 9; 11,13; 13.30: 15,45: 18: 20.15.
• Ciprian Porumbescu : RAHO
VA — 10; )6; io.
• Un comisar acuză : MOȘILOR
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
PROGRESUL — 15,30; 18: 20,’5.
• Le Mans : UNIREA — 15,45; 18,
• Hoțul de piersici : UNIREA — 
20.
• Sambizanga : CRÎNQASI - 16. 
•> Țarul Ivan tși schimbă profe
sia : CRINGASI — 18.
• Marele maestru ; ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15.30; 18;
20.15.
•t Albă ca zăpada $1 cei șapte 
pitici : VIITORUL — 14: 16; 18.
• Cazul Matei : VIITORUL — 20 
a Secretul din Santa Vittoria : 
COSMOS — 15.30; 18.
• Salut șl adio : COSMOS — 20.13,

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la sala mică a Pelatu- 
lu!) : Recital de lieduri de Schu
bert, Interpretează : Ionel Pântea 
— 19.30.

• Opera Română : Seară vlene- 
ză — 19.
• Teatrul National (sala mare) : 
Oameni și șoareci — 19.30, (sala 
mică) : Travesti — 19,30
• Teatrul „Lucia Sturdza I3u- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâgu- 
reanu) : Pygmalion — 19.30, (sa
la Studio) : Noile suferințe ale 
tinârulul ,,W“ — 19,30.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19.30, (sala Studio): 
Hotelul astenicilor — 19.
• Teatrul Gluleș'i : Răzbunarea 
suflcurulul — 19,30.
• Teatrul „Ton Creangă" : Nou 
zero la purtare — 16.
a Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Ca’ea Victoriei) : Peter Pan — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
gtale" : Jurnalul unul nebun — 
20.
o Teatrul satiric-muzlcal ..C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuza*!... bonsoar !“ — 19.30. (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Eu sint tatăl co
piilor — 19.30.
• Ansamblul artistic „Ransodia 
romftnă" : La hanul cu cintece 
— 19,30.

„Ceea ce îngrijorează 
acum in cel mai înalt 
grad Fleet-street-ul 
(cartierul unde iți au 
sediul principalele zia
re londoneze) este 
creșterea vertiginoasă 
a prețului la hirtia de 
tipărit, la care se a- 
daugă regresul general 
in domeniul publici
tății.

In cea mai mare 
parte a decadei 1960— 
1970, prețul a ră
mas in jur de 60 lire 
sterline pe tona me
trică. In ianuarie 1970, 
prețul la hirtia produ
să in țară s-a ridicat 
la 68 lire per tonă, in 
luna iulie a aceluiași 
an a crescut din nou, 
iar de atunci în
coace a tot urcat la 
intervale frecvente. 
Ultima creștere anun
țată (la începutul lunii 
aprilie 1974) face ca 
prețul să atingă 120 
lire per tonă. O nouă 
majorare este aștep
tată in curind. In ce

privește hirtia de ziar 
importată din Canada 
și țările scandinave, 
prețul ei a ‘înregistrat 
salturi mai mari, la 
fiecare majorare, cu 
aproximativ 10 lire 
mai mult față de hir
tia britanică.

Dacă ziarele britani
ce ar incerca să-și 
mențină, in cursul a- 
cestui an, aceleași di
mensiuni șl număr de 
pagini ca in 1973, nota 
de piață anuală pen
tru hirtia de tipărit ar 
urca de la 140 milioa
ne lire sterline la a- 
pro.vimativ 210 milioa
ne lire sterline — ceea 
ce aproape echivalecză 
cu suma totală plătită 
pentru hirtia de tipărit 
in întreg deceniul 
1960—1970.

Ziarele centrale de 
mare tiraj au cel mai 
mult de suferit, inlru- 
cit ele cuprind trei 
pătrimi din consumul 
total de hirtie de tipă
rit. în 1974, aceste zia

re vor avea de înfrun
tat o creștere a prețu
lui hîrtiei cu circa 55 
milioane lire.

...Hirtia de tipărit a 
devenit din ce iu ce 
mai scumpă, deoarece 
aprovizionarea cu hir
tie și pasta de lemn 
este inferioară cererii 
respective. Necesarul 
de arbori pentru fabri
cile de hirtie nu poate 
fi mărit in ritm rapid, 
iar marile suprafețe 
forestiere ale lumii nu 
pot fi sacrificate toate 
dintr-odată spre a sa
tisface apetitul actual 
pentru hirtie. Chiar 
dacă o eventuală re
cesiune pe plan mon
dial ar reduce cererea 
pentru hirtie șl produ
se din lemn, totuși 
prețul hîrtiei nu ar 
scădea mult. Pină de 
curind. cea mai puțin 
profitabilă „carieră" a 
unui arbore era să de
vină hirtie. Acum Insă 
situația s-a schimbat 
radical."

„NOUVELLE AGENCE DE PRESSE"

MADAGASCAR Un 
de reașezare 

„Pentru prima dată, o politică de 
mai bună repartizare a populației 
la scara întregii țări este studia
tă in mod oficial în Madagascar. 
Este vorba, intr-un fel, de a or
ganiza migrări pe plan intern pen
tru dezvoltarea regiunilor rurale în- 
tr-o dublă perspectivă : aceea de a 
furniza de lucru unui număr cresclnd

plan original 
a populației

de șomeri totali sau parțiali șl de a 
întări potențialul de producție al ță
rii prin valorificarea unor importan
te suprafețe de terenuri agricole, 
aflate în paragină.

Creșterea gurilor de hrănit pune, 
de fapt, probleme urgente guvernu
lui malgaș. Rezultatele ultimului re- 
censămlnt arată că populația numără

aproape 8 milioane de locuitori, ceea 
ce este mult in comparație cu po
sibilitățile actuale de aproviziona
re. dar puțin in comparație cu 
întinderea țării, care acoperă o 
suprafață egală cu cea a Fran
ței, Belgiei și Olandei luate la 
un loc. Densitatea populației este 
mică. Această situație este agravată 
de o foarte inegală repartitie a 
populației, de dezechilibrele regiona
le. care constituie tot atitea obsta
cole în calea eforturilor pentru dez
voltare.

De un sfert de secol populația 
malgașă crește intr-un ritm de 2,6 la 
sută pe an. Această creștere demo
grafică se traduce, din punctul de 
vedere al forței de muncă, prin apa
riția anuală a aproximativ 100 000 de 
tineri pe piața muncii, iar din punc
tul de vedere al aprovizionării insula 
continuă să cunoască serioase dere
glări, in ciuda importantelor și cos
tisitoarelor importuri de orez.

în aceste condiții, guvernul a lan
sat operațiunea denumită „planul 
verde". Acest plan, în baza căruia se 
organizează migrarea, prevede crea
rea a două zone : „zonele de pri
mire", care cuprind regiunile slab 
populate și slab echipate, dar care 
posedă potențiale agricole, și marile 
proprietăți preluate de stat, unde 
pot fi instalați cel care migrează ; 
„zonele de plecare", cuprinzind re
giunile cu densitate mare a popu
lației. și suprafețele împădurite, unde 
amenajările în direcția urbanizării 
ar duce la distrugerea bogățiilor na
turale existente.

Un centru de servicii tehnice șl fi
nanciare este prevăzut in fiecare 
zonă de primire. Terenurile sint îm
părțite în loturi pentru exploatarea 
individuală sau colectivă. Fiecare 
exploatare trebuie să fie cel puțin 
egală cu suprafața* de referință, fixa
tă la 15 ha.

în ce privește persoanele care vor 
să migreze, vor avea prioritate a- 
gricultorii din zonele suorapopulate 
și, îndeosebi, cei tineri. Totodată se 
deschide posibilitatea unei recon- 
versiuni pentru numeroșii cetățeni 
de la orașe care vegetează în cău
tarea unui ipotetic loc de muncK.

Sint prevăzute subvenții de insta
lare și vor fi acordate imprumutuii 
pe termen scurt șl pe termen mij
lociu. Toate aceste elemente dau 
„planului verde" o notă de puterni
că originalitate, transpunerea sa în 
viață fiind urmărită cu un legitim 
interes de numeroase țări în curs 
de dezvoltare, care au probleme si
milare cu cele ale Madagascarului*’,



viața internațională
CONFERINȚA PENTRU SECURITATE

ȘI COOPERARE ÎN EUROPA

Destinderea politică trebuie completată 
cu măsuri efective de dezangajare

militară și
GENEVA 14 (Agerpres). — în 

urma unor negocieri intense In sub
comisia privind aspectele militare 

pariieipaniii au dez
bătut pe larg problema preambulului 
care ar urma să preceadă textul de 
masuri concrete privind dezangaja
rea militară si dezarmarea in Eu

dezarmare

Vizita ministrului de externe 
al României în Luxemburg

AUSTRIA iNTiLNIRI ALE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE ROMÂNE

ropa.
Prczentlnd poziția tării noastre, 

<* ! zațul român, Romulus Neagu. a 
reliefat necesitatea completării des
tinderii politice cu măsuri efective 
ne plan militar. El a evidențiat pro
punerile privind preambulul din do
cumentul românesc de lucru, care 
prevede necesitatea eliminării tutu- 
r?r^ cauzelor de fbnsiune in Europa 
si legătura indisolubilă care există 
intre aspectele politice si cele mi
litare ale securității. El a subliniat
c.i in procesul dezangajării militare 
și dezarmării in Europa sint vital 
interesate toate popoarele de pe 
continent, și Conferința pentru secu
ritate si cooperare in Europa, ca sin
gur for european, este chemată să 
dezbată problemele general-europene 
ale dezangajării militare și dezarmă
rii in toate aspectele lor. De ase
menea, s-a pronunțat pentru inclu
derea in preambul a unei prevederi 
care să statueze faptul că dezanga
jarea militară și dezarmarea in Eu- 
roaa fac Darie integrantă din pro
cesul dezarmării pe plan mondial.

Dezbaterile s-au încheiat in aceas
tă primă perioadă de elaborare a

t-viului initial. înregistrat In mod 
provizoriu, cu un acord dc ordin ge
neral privind o scrie de formulări 
care să fie incluse în textul final. 
Astfel, participanta au convenit' să 
se menționeze. încă de la început, 
scopul mai larg al promovării unor 
relații moi bune intre statele parti
cipante și al asigurării condițiilor in 
caro popoarele lor să poată trăi in 
pace, libere de orice amenințare sau 
atingere a securității lor. Da ase
menea. s-a exprimat dorința statelor 
participante de a elimina cauzele 
tensiunii care ar putea să existe in
tre ele și. in consecință, să contri
buie la întărirea păcii și securității 
in lume. S-a recunoscut necesitatea 
de a contribui la reducerea perico
lului. de conflict militar. S-au evi
dențiat măsuri care să ducă la evi
tarea eventualelor neînțelegeri sau 
erori de calcul, precum și la evi
tarea acțiunilor de natură să creeze 
tensiune și neîncredere.

S-a subliniat faptul că măsurile vl- 
zind dezarmarea completează destin
derea politică și sînt elemente esen
țiale in procesul in care toate sta
tele participante au un interes vi
tal.

LUXEMBURG 14 (Agerpres). - 
Cu prilejul vizitei întreprinse in 
Luxemburg, ministrul de externe al 
României. George Maeovescu, a fost 
primit de Marele Duce Jean de Lu
xemburg și de Marca Ducesă Char
lotte.

Din partea președintelui Republi
ca Socia’iste România, tovarășul 
Nicol .ie Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost transmise 
cu acest prilej un mesaj de priete
nie și cele mai bune urări do pace 
și de progres poporului luxembur
ghez prieten.

Mulțumind pentru mesaj, Marele 
Duce și Marea Ducesă au adresat, 
la rindul lor. președintelui Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășei Elena Ceaușescu un sa
lut călduros și cele mai bune urări 
de prosperitate poporului român 
prieten.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a fost primit, de asemenea, 
dc președintele guvernului luxem
burghez. Pierre Werner, șl a avut 
convorbiri cu miniștrul de externe,

Gaston Thorn, privind stadiul ac
tual și perspectivele relațiilor între 
România și Luxemburg. Cel doi mi
niștri de externe nu consțatat cu sa
tisfacție că raporturile de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări 
înregistrează un curs ascendent. în
deosebi ca urmare a vizitei oficiale 
efectuată in Marele Ducat de Lu
xemburg, In octombrie 1972, de pre- 
șcdlntele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
același timp, coi doi miniștri au exa
minat posibilitățile concrete de. na
tură să contribuie la dezvoltarea in 
continuare po multiple planuri a 
coooerării româno-luxemburgheze, In 
spiritul Declarației solemne comune 
cu privire la principiile relațiilor 
existente intre Republica Socialistă 
România și Marele Ducat de Lu
xemburg.

De asemenea, a fost efectuat un 
larg schimb de vederi privind unele 
probleme internaționale actuale, în 
primul rind securitatea și coopera
rea în Europa.

VIENA 14 (Corespondență de la C. 
Vlnd). — Tovarășul Mlron Constan- 
tlnescu, președintele Marii Adunări 
Naționale n Republicii Socialiste 
România, șeful delegației parlamen
tare care Întreprinde o vizită oficială 
în Austria, a avut o intîlnlre cu șeful 
guvernului landului Oberdsterreich, 
dr. Erwln Wenzl, președintele orga
nizației Partidului populist din acest 
land, și cu șeful adjunct al guvernu
lui landului, dr. J. Friedl, liderul or

ganizației Partidului socialist din 
land.

Delegația parlamentară română a 
fost, de asemenea, oaspete al concer
nului Vbest-Alplne din Linz. Gaz
dele au evocat momentul memorabil 
pe care-1 reprezintă in viața uzinelor, 
în cronica relațiilor româno-austrle- 
ce, vizita din 1970 a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Austria, întil- 
nirea sa cu colectivul acestui obiec
tiv industrial.

CAMBODGIA

Se intensifică presiunea 
forțelor patriotice 
asupra capitalei

PXOM PENH 14 (Agerpres). — 
Trei capitale provinciale cambodgie
ne se află sub puternica presiune a 
forțelor patriotice de eliberare 
khmere. transmite agenția Associa
ted Press. Este vorba de portul ma
ritim K om pong Som. de importanță 
vitală pentru aprovizionarea capi
talei. precum și de capitala provin
cială Kompong Thom, situată la 141 
kilometri nord de capitală, și de 
Prey Veng, Ia numai 45 kilometri 
est de Pnom Penh.

Pe de altă parte, la Pnom Penh 
a fost anunțată instituirea de măsuri 
speciale ..de securitate" de către ad
ministrație, printre care se numără 
aplicarea strictă a legii marțiale în 
oraș și întărirea controlului asupra 
punctelor de acces spre capitală in 
scopul prevenirii unor acțiuni ofen
sive ale patrioților.

ORIENTUL
APROPIAT

TEL AVIV 14 (Agerpres). — După 
convorbirile avute, marți dimineața, 
la Tel Aviv, secretarul de stat ame
rican, H. Kissinger, a sosit in aceeași 
zi la Damasc, unde a conferit cu 
președintele Siriei. Hafez Al Assad, 
căruia i-a prezentat ultimele pro
puneri israeliene cu privire la în
cheierea unui acord de dezangajare 
militară po frontul de pe înălțimile 
Golan. „Nu am realizat un acord, in 
cadrul convorbirilor, dar am făfcut 
unele progrese în conturarea idei
lor** — a declarat Kissinger la în
cheierea rundei de convorbiri cu 
președintele Siriei. Plec acum la Tel 
Aviv pentru a transmite părții isra
eliene considerațiunile Siriei asupra 
acordului de dezangajare, după care 
mă voi întoarce in Siria**. Agențiile 
de presă anunță că, marți seara, se
cretarul de stat american a sosit la 
Tel Aviv. unde a început imediat 
consultările cu oficialitățile isra
eliene.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Surse 
oficiale libaneze, reluate de agenția 
M.E.N., au anunțat că mai multe avi
oane ..Phantom** israeliene au atacat, 
marți după-amiazâ, satele Memis, 
Al Khariba și Majra Ălhasabani din 
sudul Libanului.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar a declarat 
că aviația israeliană a atacat, marți, 
poziții palestinene din sudul Libanu
lui.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

R-F G Astăzi — alegerea
noului președinte d republicii
în dimineața zilei 

de azi, Adunarea fe
derală este chemată
să aleagă pe cel dc-al 
patrulea președinte 
din istoria Republicii
Federale Germania.
Conform Constituției, 
președintele, ale că
rui prerogative sint, 
in primul rind, acelea 
de a reprezenta R.F.G. 
in raporturile cu alte 
state, este desemnat
prin vot de către Adu
narea federală pe o 
perioadă de cinci ani. 
Jumătate din cei circa
o mie de membri ai 
adunării este consti
tuita din deputății 
Bundestagului (par
lamentul), iar cealaltă 
jumătate este compusă 
din delegați ai landu
rilor, in așa fel incit 
adunarea să reprezin
te o oglindă a rapor
tului de forțe intre 
diferitele partide. După 
cum se știe, majorita
tea in Adunarea fede
rală aparține partide
lor social-democrat și 
liber-democrat. care 
alcătuiesc coaliția gu
vernamentală actuală.

După cum este cu
noscut. actualele ale
geri prezidențiale au 
devenit necesare în 
urma expirării man
datului celui de-al 
treilea președinte al 
R.F.G. — Gustav Hei
nemann, primul pre
ședinte social-demo
crat din istoria Ger
maniei federale, care 
fi-a exprimat dorința 
de a nu mai fi reales 
datorită virstei sale 
Înaintate.

Dat fiind că alege
rea președintelui nu 
se face prin consulta
rea directă a popu
lației, acest eveniment 
nu este însoțit de o- 
bișnuita campanie e- 
lectorală. Presa vest-

germană rezervă însă, 
in mod firesc, spații 
ample evenimentului, 
prezentînd pe larg as
pecte din activitatea 
politică a celor doi 
candidați.

Primul dintre aceș
tia. care incruneș c 
cele mai mari șanse 
și certitudini, dat fiind 
că este sprijinit de 
partidele coaliției gu
vernamentale, este 
Walter Scheel, pre
ședinte al partidului 
liberal, fost vicecance
lar și ministru de ex
terne in guvernul can
celarului Brandt.

Al doilea candidat 
este Richard Weiz
saecker. propus de 
către partidele de o- 
poziție C.D.U. C.S.U.
— Uniunea Creștin- 
Democrată / Uniunea 
Social-Creștină.

Deși observatorii po
litici nu exclud o con
fruntare ascuțită in
tre partidele coaliției 
guvernamentale și cele 
ale opoziției — de alt
fel, toate alegerile 
prezidențiale de pini? 
acum au prilejuit a- 
semenea confruntări
— se consideră că 
Walter Scheel va fi 
ales cel de-al patru
lea președinte al 
R.F.G.

împrejurările pro
fund regretabile care 
au dus la demisia 
cancelarului Brandt 
au determinat necesi
tatea ca pentru ziua 
imediat următoare de
semnării noului pre
ședinte să fie prevă
zută alegerea, de data 
aceasta de către Bun
destag. a noului can
celar federal — func
ție care a fost in mod 
temporar încredințată 
lui Walter Scheel. 
Așa cum se știe, par

tidele coaliției gu
vernamentale au pro
pus pentru această 
funcție pe fostul mi
nistru al economiei și 
finanțelor, Helmut 
Schmidt. Dată fiind 
majoritatea de care 
dispun aceste partide 
(275 de mandate, fată 
de 225 de opoziție), 
nici alegerea acestuia 
nu ridică semne de 
întrebare. în fine, vi
neri, cancelarul nou 
ales va anunța oficial 
componența noii e- 
chipe guvernamenta
le, care, in liniile sale 
generale, se va ase
măna cu echipa pre
cedentă. Similitudi
nea nu se va opri insă 
numai la nume, ci ea 
se va referi și la ori
entarea generală, in
clusiv în domeniul 
politicii externe, noua 
echipă ministerială 
propunindu-și. așa 
cum preciza re
cent purtătorul de cu
vint guvernamental, 
secretarul de stat Ru
diger von Wechmar, 
,.să continue cu răb
dare și calm politica 
de destindere a cabine
tului Brandt-Scheel**.

Faptul că viitorul 
cancelar se bucură de 
sprijinul predeceso
rului său, W. Brandt, 
și foarte probabila a- 
legere a lui Walter 
Scheel in funcția de 
președinte al republi
cii sint de natură șă 
asigure, după opinia 
observatorilor. conti
nuitatea orientărilor 
de pinâ acum, a- 
probate cu satisfacție 
de majoritatea popu
lației vest-germane, 
de cercurile largi ale 
opiniei publice inter
naționale.

N. S. STANESCU

Piața comună confruntată 
cu probleme tot mai spinoase
• Reuniunea miniștrilor de externe ai Beneluxulul
® Demersurile președintelui Comisiei C.E.E.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN PORTUGALIA
@ Generalul Antonio de Spinola va prelua 

azi funcția de președinte al țării
® Joi va ti anunțată componența gu

vernului civil provizoriu
LISABONA 14 (De la trimisul nos

tru special. Vasile Oros). — Purtă
torul de cuvint al juntei de salva
re națională din Portugalia. Sanches 
Osorio, a informat că miercuri, la 
ora 16.00. ora locală, la Palatul Que- 
luz va avea loc ceremonia in cadrul 
căreia generalul Antonio de Spinola 
isi va asuma funcția de președinte 
al republicii, urmind ca joi să fio 
anunțată componența -guvernului ci
vil provizoriu.

Guvernul — a spus Osorio — este 
format, insă nu sint deocamdată au
torizat să-i anunț componența. Se 
consideră absolut sigură numirea in 
funcția de prim-ministru a profeso
rului Adelino da Palma Carlos, sin
gurul care va participa la ceremo
nia de miercuri, fără să aibă vreo 
funcție oficială stabilită. La ceremo
nia de instalare va rosti un discurs

Achitarea
celor „trei Marii"

Cele „trei Marii" — Maria Isabel 
Barreno, Maria Teresa Horta și Ma
ria Velho da Costa — autoarele ro
manului devenit in scurt timp ce
lebru „Noile scrisori portugheze", au 
fost achitate de tribunalul din Lisa
bona in noua sa componentă. După 
cum se știe, sub vechiul regim, după 
ce cartea lor, care demasca situația 
intolerabilă din țară a fost consfis- 
cată sub pretextul de a constitui o 
„jignire adusă moralei publice", 
cele trei scriitoare au fost deferite 
justiției, fiind pasibile de ani grei 
de închisoare.

Procesul a fost reluat acum cife- 
va zile de noul complet de judeca
tă. instituit după răsturnarea regi
mului Caetano. Procurorul a cerut 
imediat achitarea inculpatelor, iar 
președintele tribunalului pronun- 
țind achitarea a calificat cartea ,.o 
capodoperă a literaturii modeme 
portugheze". La pronunțarea hotă- 
ririi asistența, care umplea pină la 
refuz sala, a izbucnit in aplauze și 
urate, scandind minute in șir nu
mele „celor trei Marii" și inconju- 
rindu-le cu căldură.

generalul Costa Gomes, iar apoi va 
vorbi Antonio de Spinola.

Presa portugheză de marți a pu
blicat comunicatul P.A.I.G.C., difu
zat la Alger de Comitetul Executiv 
al Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde, care, după ce a- 
firmă că P.A.I.G.C. controlează trei 
sferturi din teritoriul Guineei-Bis- 
sau. propune noului regim din Por
tugalia inițierea de negocieri cu sa
tisfacerea a două condiții prealabile : 
recunoașterea Republicii Guineea- 
Bissau, a dreptului la autodetermi
nare si independența al poporului 
din această țară, ca și din Insulele 
Capului Verde, și recunoașterea a- 
celorași drepturi pentru popoarele 
din alte teritorii africane.

întrebat la conferința de presă ce 
a avut loc in aceeași zi care este po
ziția juntei de salvare națională, 
Sanches Osorio, purtătorul de cu
vint al juntei, a declarat că „propu
nerile dc negocieri făcute de 
P.A.I.G.C. sînt constructive și meri
tă considerate ca atare", subliniind, 
totodată, că ele reprezintă o proble
mă pe care guvernul o va analiza 
cind iși va începe activitatea, la sfir- 
șitul acestei săptămini.

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai Belgiei, O- 
landei și Luxemburgului — țări 
membre ale Beneluxului — întru
niți la Bruxelles au convenit să 
propună Consiliului ministerial al 
C.E.E., la începutul lunii iunie, e- 
xaminarea problemelor spinoase cu 
care este confruntată, in prezent, 
Piața comună. La sfirșitul reuniunii, 
ministrul de externe al Belgiei. Rc- 
naat van Elslande. a declarat: „Nu 
dorim să se facă un pachet cu toa
te problemele care ii divizează pe 
«cei nouă». Noi nu am abordat di
feritele aspecte ale crizei prin care 
trece C.E.E.. ci regula de urmat pen
tru a se ieși din impas". In fapt, 
Beneluxul dorește ca organul su
prem al C.E.E. — Consiliul ministe
rial — să fie mai puțin comparti
mentat. In această direcție se su
gerează ca miniștrii de externe, ai 
finanțelor și ai agriculturii să exa
mineze In comun, și nu in ședințe 
separate, soluționarea problemelor 
complexe cum ar fi, de pildă, „do
sarul" italian.

Pe de altă parte, miniștrii de ex
terne ai celor trei țări membre ale 
Beneluxului au procedat la un lung 
schimb de vederi asupra relațiilor 
Est-Vest. precum și asrnra schim
bărilor oolitice intervenite recent in 
Portugalia.

★

BRUXELLES 14 (Agerpres). —. 
Franpois-Xavier Ortoli, președintele 
Comisiei Pieței comune, și-a încheiat 
vizita la Londra, unde a purtat con
vorbiri cu premierul Harold Wilson 
și cu alte oficialități britanice. La 
întoarcerea sa la Bruxelles. Ortoli a 
declarat că din convorbirile avute la

Londra a reieșit că Marea Britanle 
dorește ca. respectînd prevederile 
tratatului de la Roma privind consti
tuirea Pieței comune, să folosească 
mai bine posibilitățile pe care le 
oferă această organizație. După cum 
este știut, guvernul laburist a anun
țat, imediat după venirea la putere 
In luna februarie, că intenționează 
să renegocieze condițiile de aderare 
■ Angliei la Piața comună.

FRANKFURT PE MAIN 14 (Ager
pres). — Luni, dolarul american a 
fost supus unor puternice presiuni 
pe piețele valutare occidentale. La 
Frankfurt pe Main, cursul său a 
atins cel mai scăzut nivel din ulti
mele șapte luni: deviza americană 
a fost cotată la 2,3970 mărci pentru 
un dolar, pentru a urca ulterior 
la 2,454 mărci, față de 2,4190 mărci, 
La sfirșitul săptămînii trecute. Se 
precizează că Banca centrală a R.F.G. 
nu a intervenit luni pentru spriji
nirea monedei americane in tranzac
țiile care s-au desfășurat, potrivit 
aprecierilor, intr-o atmosferă de ner
vozitate.

Prima acțiune organizată a femeilor la Lisabona, după răsturnarea gu
vernului fascist, exprimind voința lor de a participa la transformările 

democratice cerute de poporul portughez

ggsrațiib de presă transmit:
Delegația de activiști ai 

p P condusă de Adalbert Cri-
șan. membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
B: trița-Nâsfiud al P.C.R., care se 
află intr-o vizită de prietenie in 
R. P. Chineză, a fost primită la 14 
mai de Ci Dcn-kuei. membru al Bi- 
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez. 
A avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat intr-o atmpsferă caldă, 
prietenească. A fost prezent Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul României la 
Pekin.

La sediul Comisiei na
ționale pentru UNESCO din 
R II 3 avut loc 0 mani_ 
festare consacrată împlinirii a 300 
de ani de la nașterea lui Dimitrie 
Cantemir. la care au participat nu
meroși oameni de cultură și artă, 
șefi de misiuni diplomatice și zia
riști. Youssef El Sebai, ministrul 
culturii al R.A.E., a inaugurat o ex
poziție consacrată vieții și activității 
marelui cărturar român. Yakub 
Bakr, decanul Facultății de litere a 
Universității din Cairo, a conferen
țiat despre opera marelui om de 
cultură român. după care a fost 
proiectat un film documentar „Di
mitrie Cantemir".

Primul ministru al Pa
kistanului, ZuIli,tar AH Bhutto, 
și-a încheiat vizita oficială in R. P. 
Chineză, considerată. în comunicatul 
comun, drept o contribuție semnifi
cativă la consolidarea pe mai de
parte a strînselor relații dintre cele 
două guverne și la adincirea priete
niei dintre popoarele chinez și pa
kistanez.

0 exnoziție românească 
de arhitectură s a deschis 13 
Hamburg, in sălile Școlii superioare 
de construcții. Pe o suprafață de 
peste 300 metri pătrați sint expuse 
fotografii, planuri și machete ale 
unor construcții realizate In patria 
noastră in ultimele trei decenii.

In capitala Bulgariei, 
șeful delegației Procuraturii Repu
blicii Socialiste România, procurorul 
general Filimon Ardeleanu, a fost 
primit de Kristiu Tricikov, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria.

La ședința inaugurală a se
siunii de primăvară a Consi
liului de conducere al Fon- 

>dului O.N.U. pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.), Henry R. La- 
bouisse, directorul executiv al 
acestui organism, a relevat ne
cesitatea adoptării unor măsuri 
urgente in apărarea a circa 
500 de milioane de copii din 
întreaga lume care riscă să de
vină, intr-un fel sau altul, vic
time ale efectelor crizelor eco
nomice <;e confruntă numeroase 
țări. In circa 70 de state se face 
simțită lipsa unor alimente dc 
bază, combinată cu creșterea 
substanțială a prețurilor la aces
te produse. Ca atare, a spus H. 
Labouisse, aproximativ 10 mi
lioane de copii din întreaga lu
me sint atit de subalimentați 
incit viața lor este in primejdie.

Senatorul democrat Ed
ward Kennedy s a pr°n>Ma< 
pentru elaborarea unui tratat pri
vind interzicerea tuturor experien
țelor nucleare in scopuri militare. El 
a opinat că in prezent există condi
ții propice încheierii unui astfel de 
tratat. El a prezentat, in Congres, 
împreună cu alți 35 senatori, un pro
iect de rezoluție vizind interzicerea 
tuturor experiențelor nucleare sub
terane.

La Geneva " avut loc> rnart*’ 
cea de-a 635-a ședință a conferinței 
Comitetului pentru dezarmare. Au 
luat cuvint ul reprezentanții Ceho
slovaciei, Poloniei și SuedieL

Parlamentul kuweitian * 
ratificat marți acordul intervenit în
tre guvern și compania petrolieră 
„Kuwait Oi)'* (proprietate a firme
lor „British Petroleum" și „Gulf 
Oil of America"). încheiat in luna 
ianuarie, acordul prevede că statu
lui ii revine o cotă-parte de 60 la 
sută din acțiunile companiei „Ku
wait Oil", ce furnizează aproximativ 
95 la sută din cele 3 milioane de 
barili reprezentind producția zilni
că de petrol a Kuweitului.

Avioane saigoneze au e- 
fcctuat, in zilele de 8, 9 și 10 mai, 
51 de zboruri de recunoaștere într-o 
serie de zone din provincia Kon- 
tum, aflate sub controlul Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re-: 
publicii Vietnamului de Sud. în in
tervalul amintit, aviația saigoneză a 
efectuat 14 raiduri dc bombardament 
asupra regiunilor situate la est și 
sud-est de Konrok.

Rezultatele referendumului 
din Italia

ROMA 14 (Agerpres). — Refe
rendumul desfășurat duminică șl 
luni in Italia a dat ciștig de 
cauză partidelor laice. 19 093 929 
alegători, reprezentind 59.1 la sută 
din numărul celor prezenți la urne, 
au votat împotriva abolirii legii din 
1 decembrie 1970. care reglementa 
cazurile de desfacere a căsătoriei, in 
timD ce 13 188 184, adică 40.9 la sută, 
s-au pronunțat in favoarea abrogării 
ei.

După cum se știe, Italia nu a avut, 
pină in 1970. o legislație care să 
prevadă posibilitatea divorțului. în 
fapt, legea din 1970 nu urmărește 
încurajarea și favorizarea desfacerii 
căsătoriei sau dezmembrării familiei, 
ci sub incidența ei intră numai ca
zurile cind existența reală a fami
liilor a încetat. t

înfruntarea in această problemă a 
opus grupul împotriva abrogării, in 
componența căruia au intrat parti
dele laice — comuniști, socialiști, 
socialist-democrați, republicani și li
berali — grupului proaboliționist, 
format din democrat-creștini și miș
carea socială italiană (partidul neo
fascist). în felul acesta, membrii 
coaliției de centru-stingy (democrat- 
creștinii, socialiștii și sdcialist-demo- 
crații) s-au aflat în tabere adverse, 
fapt ce s-a repercutat și asupra ra
porturilor din cadrul guvernului, care 
au devenit mult mai ascuțite. Re
zultatul referendumului intr-o pro
blemă strict specifică a demonstrat 
— arată „Corriere della Sera" — că 
este imposibil să se cîștige o bătălie 
alături de partidul neofascist

Declarațiile personalităților poli-’ 
tice, ca și comentariile principalelor 
organe de presă, sint unanime in a 
evidenția necesitatea înfruntării a- 
cum a adevăratelor probleme : in
flația. creșterea prețurilor, situația 
din Mezzogiorno etc. Se impune în 
prezent, a subliniat secretarul gene
ral al P.C.I.. Enrico Berlinguer, „să 
privim gravele probleme ale țării cu 
mai multă seriozitate și să le înfrun
tăm in spirit constructiv. în aseme
nea spirit înțelegem să acționăm noi, 
comuniștii, pentru a realiza colabo
rarea tuturor forțelor populare și 
democratice**.

Un puternic cutremur a avut loc, recent, în peninsula Izu din Japonia, 
in fotografie: Imagine a distrugerilor provocate în localitatea Minaml, 

170 km sud-vest de Tokio, cea mai afectată de 6eism

• ENERGIE TERMO
NUCLEARĂ IN 1980 ? 
Utillzind puternice raze laser, 
savanții americani de la labo
ratorul „K.M.S.-Fusion" nu re
alizat. după cum transmite 
A.F.P., „un pas decisiv" in pro
ducerea electricității cu ajuto
rul fuziunii termonucleare. Fă- 
cind cunoscută descoperirea, la
boratorul. care poartă inițialele 
fondatorului său. dr. Keeve Mil
ton Siegel, profesor la Univer
sitatea din Michigan, a precizat 
că noul sistem va putea fi fo
losit in scopuri comerciale in 
enii ’80. în cadrul experiențelor 
a fost folosit hidrogenul greu 
(deutheriu), ridicat la o tempe
ratură foarte Înaltă cu ajutorul 
unei instalații de raze laser de 
fabricație franceză.

• VREȚI SĂ INVĂȚAȚI 
O LIMBĂ STRĂINĂ ? 
RELAXAȚI-VĂ I O nouă dis
ciplină medicală a căpătat In 
ultimul deceniu largă extinde
re : „sofrologia", de la grecescul 
sos phren — „echilibrul spiri
tului". Grație anumitor exerci
ții. organismul uman poate fi 
adus intr-o stare de totală re
laxare fizică și psihică. după 
care se acționează asupra sub
conștientului pacientului res
pectiv, fie pentru a-1 vindeca 
de o maladie, fie pentru a-i da 
încredere in forțele sale etc., 
după caz. Sofrologii, al căror 
număr depășește in prezent 
10 000, citează cazuri de hiper
tensiune, astm, migrene, boli de 
piele in care tehnica relaxării 
totale și-a dovedit eficiența ; 
s-a obținut, de asemenea, 
îmbunătățirea facultăților de 
concentrare a memoriei ș.a.m.d. 
Metoda și-a găsit aplicație și in 
chirurgie, sub forma psiho- 
anesteziei. Rezultate spectacu
lare s-au obținut, de asemenea, 
in pedagogie. S-a constatat că 
starea de relaxare totală „de
barasează" creierul de obișnui
tele preocupări, transformindu-1 
într-un fel de „burete", care 
absoarbe cunoștințele cu o vi
teză de 5—50 ori superioară 
procedeelor pedagogice clasice, 
în domeniul limbilor străine, de 
pildă, un curs de engleză sau 
de franceză, conceput a fi par
curs timp de 2—3 ani, poate fi 
asimilat in decurs de trei luni, 
consacrindu-se in acest scop 
patru ore pe zi.

• DEMOGRAFIE A-
FRICANĂ. Populația Africii 
a fost in 1970 de aproximativ 
315 milioane de oameni, anunță 
agenția Reuter. Dacă ritmul na
talității se va menține la actua
lul nivel, in anul 2000 continen
tul african va număra circa 800 
de milioane. Indicele mediu al 
natalității este de 43—49 per
soane la mia de locuitori, in 
cazul monogamiei urmașii fiind 
mal numeroși decit in căsniciile 
cu mai multe soții. Creșterea 
in ritm dinamic a populației a- 
fricane se explică prin doi fac
tori : sporul constant al numă
rului de tineri — copiii și ado
lescenții in virstă de pină la 15 
ani reprezintă aproape jumă
tate din locuitorii Africii — și 
exodul populației din zonele ru
rale spre cele urbane. In unele 
orașe populația crește de 4—5 
ori mai repede decit în restu;' 
țârii respective. **?.

• OPERAȚIUNEA CAS
TOR. O expediție condusă de 
Philippe Cousteau, fiul cunos
cutului oceanograf, s-a instalat 
in regiunea Foster Lak-', situa
tă intre Alaska și Golful Hud
son-, in Marele Nord canadian. 
Cel mai apropiat oraș se află 
la o distanță de 200 km, dru
mul pină la el puțind fi parcurs 
numai cu elicopterul. Scopul 
expediției : studierea naturii și 
vieții, intr-unui din puținele 
spații virgine de pe glob. în 
ultima vreme oamenii pă
trund tot ' mai adine în 
inima deșertului alb ; a- 
nual, frontierele acestuia se re
trag cu 50 km și odată cu ele 
fauna și flora se modifică, se 
deteriorează. Echipa lui Cous
teau, care are de înfruntat o 
temperatură ce atinge pină la 
minus 40 de grade, și-a stabilit 
cartierul general intr-o cabană 
la marginea unui lac. Printre 
altele, membrii ei vor studia 
influenta omului asupra mediu
lui, îndeosebi asupra castorilor, 
de unde și denumirea „opera
țiunea castor".

• REGLEMENTAREA 
PRETURILOR... ACUM 
1600 DE ANI. Cu ocazia 
unor săpături efectuate la rui
nele localității romane Aphro- 
disias, din sud-vestul peninsulei 
Asia Mică, au fost descoperite 
fragmente ale unei tăblițe din 
piatră cu un șir de inscripții. 
Asamblate, fragmentele au dat 
la iveală o listă de prețuri pen
tru diferite mărfuri — incepind 
cu pepene galben și marmură, 
pină Ia basmale și vite. Se pare 
că tăblița datează din timpul 
împăratului roman Dioclețian 
(284—306 e.n.), care, in 301. a 
emis un „edict privind prețurile 
maximale".
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