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ÎN ZIARUL DE AZI:
• Ori centrul pe toate 
străzile, ori toate străzile 
ca centrul • Pentru 
50 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar • Ru
bricile noastre : Din in
stanță în fața opiniei 
publice, Faptul divers, 
Omul șl viața rațională. 
Adnotări, Sport, De pre

tutindeni

SPIRITUL MILITANT 
atribut fundamental al muncii 

politice de masă
Făurirea societății socialiste mul

tilateral dezvoltate, ca operă revo
luționară conștientă a maselor 
muncitoare conduse de partid, im
pune o activitate intensă de ridi
care a nivelului de conștiință al 
întregului popor. Acest adtvâr, pe 
bună dreptate apreciat de partidul 
nostru ca piatră unghiulară a În
tregii sale activități ideologice, evi
dențiază, totodată, rolul sl Im
portanta mun
cii politico-edu
cative dc masă, 
ca una din cele 
mai importante 
pirghll ale exer
citării rolului 
conducător al 
partidului in an
samblul vieții so
cial-politico.

însemnătatea 
muncLi politice 
de masă, in an
samblul activită
ții de conducere 
a societății des
fășurate de par
tid. decurge din 
faptul că politica 
partidului se tra
duce in viață do 
către oameni și 
prin oameni, prin 
înțelegerea și în
sușirea da către 
masele largi ale 
oamenilor muncii 
a sarcinilor, o- 
biectivelor și căi
lor de realizare concretă a aces
tei politici. Numai o asemenea înțe
legere .și însușire asigură mobili
zarea practică a voințelor și ener
giilor pentru realizarea obiectivelor 
stabilite — și cu cit mai înalt va 
fi gradul de înțelegere $î însușirea 
politicii partidului, cu atit mai 
spornică, mai rodnică va fi tradu
cerea sa in fapt.

In desfășurarea mereu mai am
plă și mai eficientă a muncii poli
tice de masă ca importantă pirghie 
educativă, un moment de cea mai 
mare însemnătate l-a constituit Ple
nara Comitetului Central al parti
dului din 3—5 noiembrie 1971 care, 
precum se știe, a adoptat Progra
mul P.C.R, pentru îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea ni

velului general al cunoașterii șl e- 
ducațici socialiste a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste și comuniste. A- 
tit in expunerea tovarășului Nicolae 
Ccaușescu la plenară — model de 
autentic spirit revoluționar in abor
darea problemelor complexe ale 
formării omului nou — cit și in 
dezbateri și in hotărirea adoptată

„Partidul nostru, preocupindu-se nscontenit de 
avintul forțelor de producție, în vederea asigurării 
unei abundență de bunuri materiale, de perfecțio
narea relațiilor de producție, ccordă în același timp 
o atenție deosebită activității politico-ideologice, de 
formare a omului nou în stare să-și făurească in 
mod conștient propriul său viitor. Activitatea ideo- 
logică-educativă, de dezvoltare a conștiinței socia
liste, constituie o sarcină permanentă a întregului 
partid, cere o muncă stăruitoare, plină de răspun
dere și răbdare. Fără nici o exagerare trebuie spus 
că insuși viitorul comunist al patriei noastre depin
de de dezvoltarea cu succes a acestei munci".

NICOLAE CEAUȘESCU

cu acest prilej, s-a pus un puternic 
accent pe necesitate;! intensificării 
muncii politico-educative a organi
zațiilor de partid ca o cerință pri
mordială a realizării optime a poli
ticii partidului in toate domeniile 
construcției socialiste.

Perioada ce s-a scurs de atunci 
a fost marcată de progrese remar
cabile in acest sens. Organizațiile 
de partid au acumulat o experiență 
valoroasă in folosirea unor forme 
de activitate mai ingenioase, in 
lansarea unor inițiative care îm
bină interesantul cu eficientul ; se 
cuvine subliniat faptul câ munca po
litică de masă și-a îmbogățit sub
stantial conținutul, este mai strins 
legată de viață, de sarcinile actua
le. are o adresă mai concretă, mal

precisă. Un întreg arsenal de mij
loace variate — de la activitatea 
sutelor de mii de agitatori la grafi
cele și chemările concrete la între
cere, de la brigăzile artistice de 
agitație și filmele cinecluburilor la 
gazetele de perete satirice și la 
emisiunile stațiilor de radioamplifi-' 
care — a fost pus in funcțiune pentru 
a spori in conștiința fiecăruia hotă
rirea de a contribui la realizarea 

optimă a politicii 
partidului in toa
te domeniile de 
activitate.

Progresele in
contestabile rea
lizate pinâ în 
prezent nu pot 
totuși estompa 
faptul că in des
fășurarea muncii 
politice de masă 
mai persistă incă 
neimpliniri. ca
rențe, neajunsuri. 
Dacă s-ar pune 
întrebarea : care 
este principala 
direcție spre care 
să-și Îndrepte a- 
tenția organiza
țiile de partid în 
vederea utiliză
rii cu mai mare 
eficientă a aces
tei pirghii. răs
punsul ar fi : a- 
sigurarea unul 
mai puternic spi
rit militant, de 

combativitate revoluționară in în
treaga muncă politioo-educatlvă. 
Spiritul militant . Reprezintă un 
atribut structural al partinității, 
însăși rațiunea de a fi a mun
cii politico-educative. Numai o 
activitate politică integral pă
trunsă de acest spirit poate deter
mina creșterea gradului de mobi
lizare a maselor, se poate mate
rializa în rezultate pe măsura 
importantelor obiective ce ne stau 
înainte. Orientarea politică fermă 
și clară, pasiunea revoluționară in 
reliefarea și popularizarea noului, 
intransigența partinică in com
baterea manifestărilor vechiului, 
aceasta se cere muncii politice des-
(Continuare în pag. a Il-a)

FRONTUL UNITĂȚII 
SOCIALISTE

în viata noastră cotidiană 9
Este o realitate pe care o constatăm — și de care ne convin

gem fiecare, la locul de muncă, in orașele și satele in care trăim : 
prezența mereu mai vie in viața publică a consiliilor și organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste.

Inițiativa și forța de inriurire educativă a Frontului Unității Socia
liste se manifestă în toate domeniile de activitate, în toate zonele 
de larg interes cetățenesc, prin acțiuni menite să canalizeze energiile, 
capacitatea tuturor categoriilor sociale de cetățeni al țării — bărbați 
și femei, tineri și virstnici. români, maghiari, germani și oparținind al
tor naționalități conlocuitoare — spre continua dezvoltare și înflorire 
economico-socială a țării, spre creșterea continuă a bunăstării noas
tre. a eficienței activităților consacrate operei de educație socialistă, 
lărgirii orizontului de cunoaștere al întregului popor.

Este cit se poate de firesc, deci, ca printre știrile și articolele ce 
le transmit zilnic corespondenții „Scînteii" aflați în județele țării ac
țiunile organizate sub egida Frontului Unității Socialiste să ocupe un 
loc important.

Ziarul nostru continuă și azi — în pagina a Il-a 
— prezentarea lor.

întrecerea
oamenilor —
OAMENII
i ni receri i

Premise ideoiogite 
ale afirmării

tinematografiei noastre
în bătălia ideilor, estetica filmului 

s-a oprit adesea, ca și esleticile arte
lor tradiționale, ca și filozofia, la răs
crucea clasică dintre orientarea care 
„distinge prea mult, empiric" și cea 
care „unifică prea mult, abstract". 
S-au Înfruntat și continuă să se în
frunte concepții speculativ-metafi- 
zice, idealiste și concepții materia
liste, care consideră fenomenul artis
tic ca pe un fapt rațional, estetico- 
logic, sesizind intreaga bogăție de 
raporturi dintre artă și societate, din
tre artă și istorie. In această con
fruntare, estetica marxistă a obținut 
succese remarcabile, decisive, prin 
recuperarea caracterului rațional, so
cial al artei. înșiși clasicii marxis
mului au fost aceia care au explicat 
„reprezentările ideologice^ (deci și 
artistice) ca reflectări ale „funda
mentalelor fapte economice", ale 
structurii. De aici a apărut, inițial 
cu necesitate polemică, o anumită 
primordialitate a conținutului, înso
țită de neglijarea, provizorie, a .Ja

de la sine, și in viabilitate artistică. 
Pe de altă parte, ar fi o grosolană 
eroare să se unilateralizeze preocu
parea pentru „latura formală", 
eșuindu-se in formalism, In caligra- 
fism sterp, in anacronicele viziuni 
de estetică idealistă. O asemenea 
preocuoare, exclusivă, n-ar duce la 
nimic bun, la nimic serios ; .după 
cum la nimic bun și serios nu duc 
nici lucrările acelor cineaști care 
cred că filmul e un duplicat al vieții, 
o fotocopie naturalistă.

Filmul, ca operă de artă, e prin 
definiție „reprezentare ideologică", 
ideologie. Pentru arta noastră cine
matografică, problema e ca această

Florian POTRA
(Continuare în pag. a IV-a)

Utilaje de înaltâ tehnicitate 
asigură fabricarea unor produs© 
de calitate superioară la Com
binatul de fibre sintetice lași

„STEAGUL ROȘU 5“ un nou
cartier de locuințe la Brasov

BRAȘOV (Cores
pondentul „Scînteii", 
Nicolae Mocanu). — 
La intrarea in Brașov 
din direcția București 
s-a 
un 
construcții de locuin
țe. Aici se va 
cel de-al 
samblu de 
te : „Steagul 
Din datele 
de arh. 
Georgescu, 
proiect in cadrul in
stitutului „Proiect"- 
.Brașov, reținem că 
noul ansamblu de lo-

deschis, recent, 
nou șantier de

ridica 
V-lea an- 

locuin- 
roșu 5". 
furnizate 
Mariana 
șef de

cuinte 
3 114
Blocurile vor avea un 
regim construibil cu
prins intre P plus 4 
și P plus 10 niveluri și 
vor fi ridicate prin 
două procedee, prin- 
tr-un sistem total in
dustrializat : oofraje 
plane metalice și pa
nouri mari prefabri
cate. Important este 
și faptul că dotările 
— spațiile comerciale, 
cole două creșe și 
grădinița, cele două 
școli cu săli de gim
nastică, dispensarul,

va număra 
apartamente.

spațiile do joacă și 
zonele de agrement 
vor fi executate in a- 
celași timp cu con
strucțiile de locuințe. 
Amplasarea noului 
ansamblu pe un teren 
liber, asigurarea spa
țiilor comerciale la 
parterul blocurilor de 
locuit și. in general, 
amplasarea judicioasă 
a dotărilor 
gura cea 
densitate 
locuibile 
pină in 
Brașov : 
mp la hectar.

vor asi- 
mai ridicată 
a suprafeței 

construite 
prezent la 

peste 10 000

turii formale". De o asemenea negli
jență și-a dat Insă repede seama 
Engels, care șeria In 1893 : „Noi toți 
am pus în primul rind, și a trebuit 
să punem, accentul principal pe 
necesitatea ca reprezentările politice, 
juridice și, în general. Ideologice, 
precum și acțiunile mijlocite de a- 
ceste reprezentări, să fie deduse din 
faptele economice fundamentale. 
Procedind astfel am neglijat apoi. 
In avantajul laturii conținutului, la
tura formală, adică modul specific in 
care aceste reprezentări se consti
tuie".

Am ținut să fac această introdu
cere pentru a nu mai cădea in ve
chiul obicei, perimat, de a separa 
artificial problemele conținutului de 
cele ale formei operei de artă cine
matografică. Sau, cu alte cuvinte, de 
a analiza raportul dintre artă și so- 
clalitate. In cazul nortru, dintre film 
$1 politică, în afara necesarului ca
racter artistic, concretizat în forma 
expresiei, unde imaginile sint chiar 
conținutul ideologic, social, politic. 
Fiindcă, a$a cum s-a văzut de-a lun
gul istoriei cinematografului mondial 
și a celui românesc in special, viabi
litatea conținutului de Idei șl de sen
timente n-a putut să b« constituie.

Printre realizările recente ale întreprinderii de tractoare din Brașov se află tractorul S 1 800, echipat cu un 
motor Diesel de 215 C P. In fotografie, un aspect de pe banda de montaj a tractoarelor

Poposind la Oradea, 
in anii trecuți.' pri
meam din partea unor 
colegi de breaslă ase
menea precaute aver
tizări : „Nu te duce la 
..înfrățirea", stau prost 
cu planul, au proble
me grele, mai bine 
mergi in altă uzină...". 
De data aceasta insă, 
mi s-a spus cu vădită 
satisfacție : „Du-te ne
apărat la „înfrățirea", 
s-au produs mari 
schimbări, ai să gă
sești negreșit fapte in
teresante. realizări 
semnificative".

— Ne-am redresat 
din mers, in timp ce 
uzina s-a extins con
siderabil. iar producția 
a fost reorganizată din 
temelii — îmi spunea 
secretarul comitetului 
de partid. Teodor Cos- 
nia, in timp ce tre
ceam prin hala dată 
anul trecut in func
țiune. Cu un număr 
de salariati numai de 
două ori mal mare 
decit la începutul cin
cinalului — continuă 
tovarășul Cosma — 
realizăm anul acesta, 
calculind in unități 
convenționale, o pro
ducție triplă față de 
anul 1970.

Am aflat că. în pri
mul trimestru al anu
lui. realizindu-și inte
gral angajamentele 

-luate in întrecerea in 
cinstea rparilor eveni
mente ce vor marca 
„biografia" acestui an. 
colectivul de la „în
frățirea" a obținut o 
creștere ritmică a pro
ducției, lună de lună 
și decadă de decadă.

— Firește, nu e vor
ba numai dc sporurile 
cantitative, ci mai a- 
les de cele calitative 
— a ținut să precizeze 
directorul întreprinde
rii, inginerul Con
stantin Ionescu. Chiar 
și calitatea se poate 
insă exprima, uneori, 
cifric. Voi menționa in 
acest sens o realitate 
semnificativă : anul a- 
cesta vom realiza pen
tru export o produc
ție de 40 de milioane 
lei valută, adică de 
două ori mai mult ca 
in 1973. S-au introdus 
in fabricație mașini- 
unelte noi, de mare 

V

capacitate și. îndeo
sebi. de mare preci
zie, cum sint. bună
oară, noua familie de 
mașini de frezat pen
tru sculărie sau ma
șinile radiale de gău
rit cu cititori ontici și 
cum vor fi noile an
grenaje de frezat, pe 
care le punem la 
punct in prezent in 
coonerare cu firme de 
specialitate din Elve
ția și Republica Fe
derală Germania, sau 
mașinile-unelte cu co
menzi numerice, care 
vor intra în producție 
chiar anul acesta. Aș 
mai aminti, tot in și
rul schimbărilor caii-

La „înfrățirea", 
carnetul de re
porter se umple 

de la sine

tative. și organizarea 
științifică a fluxului 
tehnologic la prelu
crare pe diferite ti
puri de piese. Sensul 
a tot ceea ce înfăp
tuim este perfecționa
rea, iar oamenii sint 
motorul perfecționă
rii...

Pe strungarul bor- 
werkist Vasile Mada 
l-am găsit in hala 
nouă a uzinei, la ma
șina sa universală- de 
alezat și frezat, $i 
asta deși fusesem mai 
înainte prevenit că 
Vasile Mada nu e în 
schimb și. prin ur
mare. n-am să pot 
vorbi cu el. Cum se 
explică totuși pre
zența lui aici. lingă 
mașină ? Simplu și, 
totodată, semnificativ. 
-Comunistul Vasile Ma
da și-a asumat răs
punderea pentru ridi
carea calificării celor 
doi tineri care lucrează 
împreună cu el, in 
schimburi, Ia acest 
utilaj ; și, deși acum 
se afla in schimb tină- 
rul Petra Ardelean, 
Vasile Mada rămăsese 
si el ca să vegheze la 
execuția cu precizie 
de microni a batiuri- 
lor pentru mașina care 
se realizează in coo-

perare cu firma elve
țiană.

Grija aceasta 
ruitoare și 
să pentru 
lingă tine, 
tul acesta acut al răs
punderii pentru bunul 
mers al treburilor uzi
nei, chiar și dincolo 
dc perimetrul obliga
țiilor personale, mi 
s-au părut profund 
caracteristice pentru 
atmosfera ce dom
nește la „Înfrățirea".

Cind am ajuns in 
dreptul mașinii de 
rectificat roți dințate 
a lui Milotal Arpad, 
mi-a căzut privirea pe 
o pancartă care stră
juiește intreaga ha
lă : „Dacă fiecare 
realizează lunar in 
plus producția a nu
mai 15 minute, vom 
obține 1 milioane lei 
producție suplimenta
ră pe an". Această 
chemare mi s-a 
rut consonantă 
sensul convorbirii pe 
care am avut-o 
acest muncitor 
și viguros ; 
Arpad răspunde de o 
echipă de 19 oameni 
care lucrează la dan- 
turarea roților dința
te : în primul trimes
tru al anului echipa 
sa a realizat, lună de 
lună, o producție su
plimentară echivalen
tă cu circa 500 de ore- 
normă. Deci mult mai 
mult decit cele 15 
minute de pe pancar
tă..,, Cu o modestie fi
rească, neostentativă, 
care-i șade bine, to
varășul Milotai „arun
că vina" acestor în
făptuiri pe colegii să! 
de echipă.

La capăt de drum 
pe acest itinerar fier
binte al întrecerii, pe 
această traiectorie ja
lonată de faptele oa
menilor și de oamenii 
faptei, se impune o 
concluzie. Sensul mun
cii, azi, la „înfrăți
rea" ? Nu numai per
fecționarea, ca feno
men colectiv, ci și au- 
todcpășlrca, ca feno
men Individual cu 
profunde implicații 
etice.

Victor 
BÎRLADEANU _______ J

stă- 
minuțioa- 
omul de 
sentimen-

pă- 
cu

cu 
tinăr 

Milotal

galizarea nivelărilor de dezvoltare 
conomică - legitate a colaborăm ii 

țărilor socialiste
Diviziunea internațională a mun

cii promovată de capitalism de-a 
lungul vremii a avut drept trăsături 
caracteristice raporturi de inegalita
te intre stale. Subordonarea celor 
mai slabi de către cei mai puternici 
prin schimburi neechivalente și ine
chitabile, prin spolierea avuțiilor na
ționale ale popoarelor de pe întinse 
zone geografice, menținerea econo
miilor a numeroase state in stadiul 
de monocultură și monoproducție, 
frinarea proceselor de industrializare, 
modernizare și diversificare a eco
nomiei — acestea sint cauzele care au 
determinat ca țările lumii să se gă
sească in stadii foarte diferite de 
dezvoltare economică și, implicit, ca 
între ele să existe mari discrepanțe. 
Faptul că astăzi pe lume există un 
număr atit de mare de țări slab dez
voltate sau in curs de dezvoltare, 
problema decalajelor care se pune cu 
atita acuitate in prezent constituie 
unul din cele mai grave acte de 
acuzare la adresa politicii imperia
liste.

în condițiile unor mari diferențe 
de dezvoltare economică s-au aflat 
și actualele țări socialiste cind au 
trecut pe calea socialistă : in unele 
din aceste țâri exista un capitalism 
dezvoltat; in altele exista un nivel 
mediu de dezvoltare ; iar in altele 
mai persistau rămășițe semifeudale 
sau chiar feudale.

Apropierea și egalizarea treptată a 
nivelurilor dc dezvoltare economică 
a diferitelor țări socialiste constituie 
o importantă cerință a procesului 
Lstoric prin care socialismul iși afir
mă superioritatea asupra capitalismu
lui. După cum a arătat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU „unul din 
principiile fundamentale ale relațiilor 
internaționale de tip nou, cu caracter 
socialist, este egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare a țărilor care edifică noua

orînduire socială, ridicarea tuturor 
Ia un grad superior de civilizație și 
bunăstare. -In felul acesta, socialis
mul. atit ca mod dc organizare a so
cietății, cil și ca model nou de relații 
intre țări, ișl relevă superioritatea 
in modul cel mai concludent, demon- 
strind că este singura cale pentru 
lichidarea urmărilor subdezvoltării, 
a fenomenului inegalității intre sta
te, pentru progresul multilateral și 
armonios al tuturor națiunilor lumii". 
In acelcși sens, în cuvintarea rostită 
joi la Consfătuirea cu activul de 
partid și de stat din domeniul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, secretarul ge
neral al P.C.R., președintele Româ
niei, reafirmind că țara noastră a 
apreciat și apreciază în mod deose
bit rolul C.A.E.R.-uIui ca organism 
de colaborare egală intre țări socia
liste, chemat să asigure progresul 
mai rapid al tuturor statelor mem
bre, a subliniat necesitatea extinderii 
si concretizării mai bune a cooperării 
in producție, realizării formelor de 
cooperare prevăzute in „Programul 
comolex", astfel ca acestea „să con
tribuie la progresul fiecărei țări so
cialiste, la accelerarea procesului de 
egalizare a nivelului de dezvoltare 
economică a țărilor socialiste — una 
din condițiile principale ale afirmă
rii superiorității socialismului in fle
care țară și pe plan internațional".

Așa cum este cunoscut, poporul 
roman, infăptuind cu succes ’ politi
ca Partidului Comunist Român și 
sub conducerea sa. a obținut, prin 
mobilizarea și punerea în valoare a 
resurselor materiale și umane pro
prii, prin eforturi susținute, pli
ne de abnegație, realizări de sea
mă in domeniul dezvoltării econo
mice, reușind să depășească intr-un 
timp relativ scurt situația slabei 
dezvoltări moștenit» de la capita

lism. să sporească lntr-o mare mă
sură forțele de producție, să trans
forme Români^ intr-un stat indus- 
trial-agrar în plin progres, cu o in
dustrie in plin avînt și o agricultură 
în continuă modernizare, creindu-se 
premisele ca, în cadrul procesului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, să fie lichi
date situația de țară în curs de dez
voltare in care se mai află, deca
lajele care o mai despart de țările 
avansate economicește, să se ridice, 
In următoarele decenii, la nivelul a- 
cestor țări. La obținerea acestor 
realizări o contribuție însemnată a 
avut, pe lingă efortul propriu, ex
tinderea colaborării economice șl teh- 
nico-științifice cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate țările socialiste — 
de care sintem legați prin comu
nitatea orinduirii sociale și idealurile 
comunismului — intensificarea parti
cipării la cooperarea internațională, 
Ia circuitul economic mondial.

Cu toate realizările remarcabile 
ale țărilor socialiste in creșterea for
țelor de producție, în schimbările 
de structură din economia lor, in 
ridicarea nivelului de trai al po
poarelor lor, intre nivelurile lor de 
dezvoltare continuă să existe deca
laje importante. în aceste condiții, 
socialismul, care, prin definiție, în
seamnă relații noi, echitabile, atit pe 
planul fiecărei societăți, cit șl intre 
toate națiunile, reclamă, ca o nece
sitate obiectiv^, legică, apropierea șl 
egalizarea nivelurilor de dezvoltare 
economică a tuturor țărilor socialis- . 
te, crearea condițiilor ca, impreună, 
să pășească in faza construirii co
munismului.

Prof. unfv. Roman 
MOLDOVAN

(Continuare in pag. a V-a)
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[faptul] 
DIVERS

i Epoca 
de piatră

I la... Chindia

I Peștera Chindiei din județul I 
Caraț-Sevenn, unde au lost I 

-per :> o serie de picturi ’
I r . . tre dorind din e.'oca pre- I 
I istorică — fapt semnclat pen- 1 
I t-tJ prima dată in rubrica noas- * 
Itrd la wnentul potr.vit —ai 

intrat in atenția organelor loca- I 
le Intrucit drumul spre acest |

I-- -c-hr ■ de o deosebită va- 
loare arheologică, istorică fi ar- I 
tutted, este foarte dificil, fo- I 
rertic ’..dcțrnc de resort o i ho- 1 

Itânt. in colaborare cu Intre- I 
pr.-nderea minieră Moldova I 
Nouă, sâ facă o serie do ame- I

Ina.iări pentru i-.lgsnirca oc- . 
'. ’in ri-îtatOr.'.-'î’. Așadar. o 1 

invitație tentanta. Peștera Chin- I 
1

i Paradă 
i a modei...
j populare
I Ar:. duminică, de la ora 11. I 
I In decorul Muzeului satului din I 
I Capitală are loc o paradă nc- | 
I obișnuită. O sută dintre cele mai .

frumoase costume populare din I 
toate zonele etnografice ale tă- I 
ni vor oferi o - originală pa-

| radă a portului popular. |

i Un gest 
reprobabil

Alexandru Meszaros. din Bra- | 
i șov, ne-a relatat următoarea 
I intimpiare : Trebuia să plec I 
| din Sibiu acasă pentru rezol- ] 

varea unor treburi urgente și I 
neavind la ora aceea nici tren, ■ 
nici autobuz, m-nm rugat de I 
șoferul unui microbuz. care | 
mergea in aceeași direcție, 
să-mi dea o mină de ajutor. I 
..Lasă ajutorul — mi-a spus el. ! 
Cit dai I-am dat cit mi-a i 
cerut — cam mult, dar eram la i 
ananghie — și am pornit la I 
drum. La marginea Făgărașului | 
însă, șoferul m-a dat jos, spu- 
nindu-mi că mă așteaptă „ni- I 
țel mai încolo-*. După ce am I 
mers vreo doi kilometri pe jos, i 
n-am mai găsit nici_ urmă de i 
microbuz. Era din Sălaj, cu nr. I 
21-SJ-523. Cine-1 intiinește, să-1 | 
ocolească. Pe șofer nu știu cum 
il cheamă**. Nici nu-i nevoie. I 
Nu merită. g

Alb ca varul |
In vreme ce o garnitură de 1 

tren, cu destinația Bicaz. sta- I 
tiona in gara Girleni (județul I 
Bacău), intr-unui din vagoane • 
a izbucnit un incendiu. Ceferiș- I 
tn și călătorii aflați in preajmă | 
au sărit imediat să stingă flă
cările mistuitoare. Totuși, pa- 1 
gubele produse se ridică la zeci I 
de mii de lei. Cercetările intre- • 
prinse au stabilit cauza izbuc- i 
nirii incendiului : resturile de I 
var nedescărcate din vagon, in | 
contact cu apa provenită din 
ploi, s-au autoaprins. Nu s-a I 
stabilit încă cine a fost cel care | 
n-a descărcat tot varul din va- 1 
gon. Oricum, va „beneficia" și I 
el de o notă de plată. Motiv să J 
se facă alb ca... varul. I

„Galantonul" I
BdtrinuZ Eftimie Popescu din I 

comuna Priseaca. județul Olt. | 
in virstă de 73 de ani, se 
dusese, ca omul, la t.rovl săp- I 
tăminal din Slatina. V ăzindu-l I 
singur și firav, un anume Fio- 1 
rin Bălan din Drăgâșani s-a I 
oferit, galanton, să-i <$dea o mi- I 
nă de ajutor la cumpărături. La | 
sfirșit, bătrinul i-a mulțumit . 
frumos și i-a spus : . ț

— Uite, pentru că ai fost om I 
bun și de omenie, ia de la tai
ca o... piine și cițiva lei de-o I 
țuică sau de-o țigară... ț

Dar Bălan n-a fost om de | 
omenie și nu s-a mulțumit nu- . 
mai cu atit. L-a pindit pe moș- I 
neag la plecare, pe cimp. și i-a | 
Ivat toți banii care-i avea la 
el. N-a apucat insă să-i chel- I 
tuiască ca un „galanton"'. Mili- I 
ția și-a făcut prompt datoria. I

Descope
rirea 
familiei

în luna noiembrie 1973. pe a- I 
dresa Miliției Capitalei a sosit I 
o scrisoare. Constantin Opran, | 
din București, str. Constantin . 
Brâncuși nr. 7, în virstă de 37 I 
ani, solicita sprijin pentru a-și I 
găsi mama și sora de care fu- 
sv-e despărțit încă de pe cind I 
avea un an și șase luni. In I 
afara unei copii de pe certifi- I 
catul de naștere al sorei. găsit 
de el intimplător, acum cițiva 
ani. C. O. n-a putut să mai fur
nizeze nici o informație. Căpi
tanul de miliție Comeliu Drag- 
nea a început cercetările. După 
citeva luni de căutări perseve- I 
rente a reușit să-i găsească I 
sora, de la care a aflat apoi ■ 
adresa mamei. Zilele trecute. I 
Maria Opran din București, str. I 
Sinzienl nr. 2, și-a Intilnit fiul ' 
la Miliția Capitalei. O revede- I 
re emoționantă. Acum, urmea- I 
ză cunoștința cu sora, descope- • 
rirea Întregii familii.

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinte'f" t

Ori centrul pe toate străzile, 
ori toate străzile ca centrul

„Pc’.tru rezultatele din 
a vu) trecut în i,vree<TDi 
de gospodărire și înfrumu
sețare — nc «pune tov.irft- 
I il Petro Sianciu, prim- 
vleopreș'dinte ai oom.t tu
lul c vomitiv al consiliului 
popular — municipiul nos
tru a obținut premiul 11 
pe țară. In arest an. cu 
sprijinul cetățenilor, no-ori 
propus să facem orașul 
nostru si mii frumos".

N-am putea spune că re
zultatele acestei prximp.'ri 
nu se văd. Prim’ria și ce
tățenii și-au unit forțele 
și au realizat in aeonstă 
primăvară ci țevi ac luni 
edilitar-g vmodăroș'.i dem
ne de tontă lauda. Pe 
scurt. este vorba de p? te 
14 010 mp de străzi și tro
tuare asfaltate, de «’*1 
4oni rn-> reparați, d' încă 
17 ha spvii verzi annecii- 
jate. de 150 000 do arbori 
și arbuș i plantați. Dar o 
cort? r* vizită a UhUi crrș 
este, fără Îndoială, și sa
lubritatea străzilor.

Bulevardul Castan Tor, 
s'r < zi le 30 Decembrie. Mu
zeului. Piața Palatului. 
Rapsodiei. Primăverii și 
altele strălucesc de curii- 
țenlc, arată ca niște far
macii. Nici nu e de mirire 
că au o astfel de Înfăți
șare. Aflăm că de 6 ori pe 
săptămină, in 3 schimburi, 
lucrători ai întreprinderii 
județene de gospodă
rie comunală și loeativă 
CI.J.G.C.L.) le mătură, le 
udă ~și le spală.

Dar pe măsură ce te în
depărtezi de centru, fața 
orașului... nu mai este tot 
așa de curată. Vizităm, de 
pildă, una din cele mai 
mari artere, str. Melodii
lor. „Cei care au botezat-o 
așa — ne spune sup’.rat 
Ilie Doia — au făcut-o 
parcă ironic. Priviți și 
dv. ; de la un capăt 
la altul, șanțuri. groni, 
mormane de pâmînt neri

dicat. Deși au trecut 3—1 
ani de cind și-a terminal 
lucrările. construct arul 
(, <te vorba de I.J.C.M. 
Dim’xivlța — n.n.) nu s-a 
I ivrednirlt nici pină acum 
să vină să facă ordin'. Nu 
putem să punem o floare, 
să amenajăm spațiile verzi 
din fața blocurilor". în 
fați ș?olil și grădiniței do 
copil nr. B — o sitmțte a- 
.«'mănătoare : aim tronea
ză, de multă vreme, mor-

tiăți — ne spune Ghiță Grl- 
gorc, directorul I.J.G.C.L. 
— dar noi am spus, noi 
am auzit. Eforturile pe 
ci re le depunem, la nive
lul fondurilor alocate șl 
posibilităților tehnice de 
care dispunem, sânt în 
bună parte diminuate, ca 
să nu spun anulate, do 
greutățile pe care ni le 
creează întreprinderile a- 
mintile și chiar unii cetă
țeni".

Alternativă pentru edilii Tîrgovișteî
— și nu numai pentru ei...

mane de tot felul d^ ma- 
t.r.aio. Mai exact, aici a 
fost clndva șantierul unei 
betoniere. Constructorii au 
terminat t-roaba, au plecat, 
duși au fost, dar ..schelele'* 
au rămas. Prichindeii de 
la grădiniță se uită la ele 
și zic : „cc munte maro, e 
mai mare decit școala 
noastră".

Ca orașul să fie per
manent curat e nevoie 
să nună umărul toți ce
tățenii săi, toate institu
țiile și întreprinderile de 
pe teritoriul lui. Dar aici, 
la Tirgoviște, această obli
gație civică nu este înțe
leasă întotdeauna bine. A- 
dăugâm la exemplele de 
mai sus alte citeva. Trei 
unități economice din oraș 
— întreprinderea județea
nă de construcții și mon
taj. grupul de șantiere și 
întreprinderea comercială 
de alimentație publică — 
se află parcă într-o între
cere tacită, al cărei obiec
tiv ar fi „cine murdărește 
mai mult străzile". „Noi 
am atras atenția conducă
torilor respectivelor uni-

Nu contestăm justețea 
afirmațiilor tovarășului di
rector. pe care in bună 
parte le-am verificat și 
noi, dar cine anume dacă 
nu primăria, organele ju- 
dețon? d'' specialitate — 
inclusiv I.J.G.C.L. — sînt 
investite cu autoritatea de 
a-i aduce la ordine pe cei 
cire nu păstrează curățe
nia orașului ? Pentru că 
„exemplul" unităților și 
instituțiilor care murdăresc 
orașul s-a extins, din pă
cate, și la unii cetățeni. 
Ce-am văzut pe strada 
Duzilor — și nu numai aci 
— confirmă afirmația. Ce
tățenii de pe strada Du
zilor au transformat „Șan
țul cetății" — vestigiu is
toric și obiectiv turistic — 
in loc de... depozitare a 
gunoaielor, iar pe străzile 
Brincoveanu, Popa Șapcă. 
Pe*nj Cercel, M. Nifon, 
Milioara — ca să mai 
dăm și alte exemple — ne
păsarea față de curățenia 
orașului este La fel de evi
dentă.

— De ce nu sancționați 
vinovății pentru aceste

contravenții de la regulile 
de igienă și salubritate ?

— Am mai sancționat noi 
pc cite unul, dar nu prea 
mulți — ne răspunde dr. 
Ion Encscu, ș ful soc lei 
igienă comunală din cadrul 
centrului județean sanitar. 
Pentru că...

Și a urmat o explicație 
care ne-a dezvăluit alt>“ 
carențe in mecanismul de 
funcționare a salubrității. 
Pe scurt : sralariațli centru
lui de exploatare al 
I.J.G.C.L. nu respectă gra
ficele de ridicare a gu
noaielor. ceea oe-i deter
mină pe unii cetățeni să le 
împrăștie fiecare pe unde 
poate ; platforma gunoaie
lor stabilită in afara ora
șului nu corespund? nici 
ea cerințelor, pe dc-o par
te, pentru că nu este îm
prejmuită și nu este ra
cordată la canalizare, pe 
de alta, pentru că a deve
nit practic nefuncțională 
(căile da acces sînt practic 
blocate).

...Să recapitulăm. In cen
tru. pe citeva străzi, se 
mătură, se stropește, s? 
curăță de 6 ori pe săptă
mină in trei schimburi. 
Foarte bine — spunem noi. 
Dar orașul are peste 150 
de străzi și toate au ne
voie de aceeași atenție. Iar 
eforturile se cei- unite : 
cetățeanul — în curtea
și în fața 
iar edilii in 
Pină acum —

casei lui, 
tot orașul, 

ceea ce ex
plică in bună parte defi
ciențele ivite in salubriza
rea orașului — primăria și 
organismele ei n-au an
trenat in această acțiune 
toate forțele de pe raza o- 
rr.șului, incepind cu între
prinderile și terminînd cu 
ultimul cetățean. Pină a- 
cum !

C. PRIESCU 
Constanții SOCI 
corespondentul „Scinteii"

Noul hotel „Muntenia" și spitalul din Slobozia
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NOUTĂȚI DIN COMERȚ

Unul din modernele complexe comerciale din Suceava

BACĂU
în urma unor sondaje făcute 

in rindurile consumatorilor, 
conducerea întreprinderii de a- 
limenlație publică Bacău a in
trodus o nouă și modernă formă 
de servire a acestora : casa de 
comenzi pentru preparate cu
linare. în fapt este vorba de 
un mare laborator, in care lu
crează aproape 30 de bucătari 
și cofetari cu o inaltă califi
care, care pregătesc, la cererea 
cetățenilor, mincărurile solici
tate. Constantin Petreanu. șeful 
acestui laborator, ne spunea că 
la ora actuală lista meniurilor 
ce pot fi puse la indemina con
sumatorilor numără peste 200 de 
sortimente. Este suficient ca un 
băcăuan să formeze numărul de 
telefon 1 25 42 și să stabilească 

• ziua și ora dorite, pentru ca os
pătarul să-i ducă acasă pre
paratele comandate. Tot în 
acest mod se servesc me
niuri complete pentru nunti și 
diferite petreceri familiale. Pen
tru o servire cit mai promptă, 
casa de comenzi și-a organizat 
încă 15 filiale in toate cartie
rele și locurile mai aglomerate

r

„Nu ne
pricepem 

la socoteli"

a'.e orașului. După prima lună 
de activitate, noua formă de 
servire a consumatorilor iși 
dovedește pe deplin utilita
tea.

SATU-MARE
în centrul municipiului Satu- 

Mare s-a deschis — in urma 
renovării unei vechi clădiri — 
un mare și modern complex co
mercial — „Artizanat-Ccalnărie- 
Cramă" 
consum.
oferă o .. ___  .......
cole de îmbrăcăminte și deco
rative. împletituri, vase de ce
ramică și altele, toate in neta 
specifică a zonelor etnografice 
ale județului, realizate In ate
liere de prestări servicii ale co
operației de consum și mește
șugărești. Ceainăria ii servește 
pe solicitanți atit in unitate, cit. 
și pentru tratament și consum 
la domiciliu, cu 42 sortimente 
de ceai și 16 sortimente de si
ropuri extrase din plante me
dicinale. Amenajată adecvat, în 
spațioasele pivnițe aie clădirii, 
crama are de pe acum un fru
mos renume mai ales prin me-

— al cooperației de 
Unitatea de artizanat 
gamă variată de arti-

niul specific „casei" — ciorba 
de pește și alte preparate pes
cărești.

SUCEAVA
cu noul sezon turistic, 
unităților de alimenta-

se justificau 
gestionarii 
necinstiți

— O fi o greșeală In scripte, că noi nu 
prea ne pricepem la socoteli...

— Precis trebuie șă fie o greșeală, altfel 
nu se explică. Noi n-am luat nici un ban, 
sintem oameni cinstiți, ne știe o lume, pu
teți sâ vă interesați.

— Atunci unde-s banii ?
— Asta ne-ntrebam și noi, onorată in

stanță .’
Mirarea soților Ecaterina și Gheorghe 

Constantin, foști gestionari la complexul 
„Gambrinus" din Ploiești, ar fi părut sin
ceră dacă n-ar fi fost prinși în flagrant 
d'-lict de creare de plusuri in gestiune, 
plusuri pe care apoi si le Însușeau. în mod 
aoarent paradoxal, inventarul efectuat cu 
acel prilej scotea In evidență un plus in 

de DS'te 81 r>r>o iei. dar si un... 
minus de anroape 73 000 lei ! Real era însă 
doar minusul.

Odată
rețeaua , .
ție publică din municipiul Su
ceava s-a îmbogățit cu o mo
dernă unitate — „Crama Ba- 
chus". Noua unitate dispune de 
săli frumos amenajate pentru 
servitul mesei și un bar de zi. 
Mobilierul și elementele de or
namentație interioară, conce
pute în stil popular sucevean, 
conferă ’ ’ *
plăcută.
Bachus". unitate a I.C.L.Ș. Ali
mentara Suceava, localnicii sau 
oaspeții veniți să viziteze fru
moasele meleaguri ale „Țării 
de Sus" pot servi o gamă lar
gă de, preparate, între care o 
pondere însemnată o dețin cele 
specifice bucătăriei locale, cum 
ar fi : pui la ceaun cu mujdei 

. și mămăliguță, tochitură mol
dovenească. sărmăluțe moldo
venești, frigărui asortate, 
lipsesc nici vinurile din 
mai renumite podgorii.

localului o ambianță 
intimă. La „Crama

Nu 
cele
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Știință pentru 
toți

Printre multiplele ac
țiuni permanente desfă
șurate in județul Teleor
man sub egida consiliului 
județean al Frontului 
Unității Socialiste, o im
portanță deosebită se a- 
cordă difuzării, cunoștin
țelor științifice in mase. 
In acest sens,, alături de 
creșterea numărului de 
particinanți la cele 53 de 
cursuri de educare mate- 
rialist-șliințifică și la cele 
3 universități serale ce 
marxism-leninism, uni
versitățile populare din 
orașele Alexandria. Ro
șiori de Vede. Zimnicea, 
Videle și municipiul Tur- 
nu-Măgurele, din comu
nele Piatra. Olteni. Plos
ca și Peretu cuprind. în 
acest an, cu peste 30 la 
sută mai mulți cursanți 
decit in anul trecut. 
De asemenea, după cum 
ne declara tovarășul Tu
dor Jean — secretar al 
comitetului județean de 
partid, secretar al consi
liului județean al F.U.S. 
— in toate comunele ju
dețului. pe lingă dezba
teri, simpozioane, seri de 
întrebări și răspunsuri pe 
diferite teme de larg in
teres cetățenesc. în pe
rioada noiembrie 1973 — 
acrilic 1974 s-a desfășu
rat o largă acțiune legată 
de preocupările practice 
ale locuitorilor satului te- 
leormănean privind dez
voltarea șl organizarea 
științifică a agriculturii 
județului — acțiune me
nită să contribuie la creș
terea gradului de înțele
gere a științei lucrării 
pămintolni. la sporirea 
producției vegetale și a- 
nimale. (Alexandru Brad)

V

FRONTUL
UNITĂȚII

SOCIALISTE 
in viata noastră 

cotidiană
Educația frăției
Consiliul județean Co- 

vasna al Frontului Uni
tății Socialiste acordă o 
atenție deosebită educării 
tineretului, tuturor oame
nilor muncii din județ — 
români și maghiari — în 
spiritul frăției dintre toți 
locuitorii tării, al dra
gostei șl atașamentului 
față de partid și popor, 
față de limba și cultura 
acestuia, față de tradi
țiile sale înaintate de 
luptă pentru eliberare so
cială și independentă na
țională.

Repertoriul formațiilor 
artistice de teatru, muzi
cale și coregrafice a fost 
ales în așa fel incit sâ 
cuprindă lucrări clasice și 
contemporane ale autori
lor români • și maghiari 
din tara noastră, asigu- 
rîndu-se astfel cunoaște

rea comorilor culturii 
românești și a naționali
tăților conlocuitoare. în 
comunele Zagon. Zăbala, 
Brețcu. ca de altfel in 
majoritatea localităților 
județului Covasna au fost 
prezentate programe ar
tistice — montaje și me
dalioane literare, progra
me ale brigăzilor artistice 
de agitație — atit in lim
ba română, cit și in cea 
maghiară.

S-a acordat o atenție 
deosebită însușirii limbii 
române de către oamenii 
muncii aparținînd națio
nalității maghiare.

Pentru cultivarea spiri
tului de frăție intre ti
nerii români și maghiari 
au fost organizate diverse 
acțiuni, dintre dare amin
tim : întilnirea pionierilor 
din Galați și Baraolt, in
titulată semnificativ „Ga
lați—Barao’t. zero kilo
metri". (Tomuri Geza).

---------- - A 
Protejarea 

mediului
între problemele înscri

se pe agenda de lucru a 
onsiliului Frontului Uni
tății Socialiste din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej un loc important 
il ocupă protejarea me
diului înconjurător. Este 
și firesc; pentru că 
tinărul oraș al petrochi- 
mișlilor de pc Trotuș este 
situat in imediata vecină
tate a marilor uzine chi
mice de pe platforma 
Borzești.

Pornind de la conclu
ziile consfătuirii cu tema 
„Industria chimică și pro
blemele de poluare a me
diului ambiant", organi
zată anul trecut sub egi
da F.U.S.. la care au par
ticipat specialiști și cer
cetători din întreaga țară, 
s-au luat, intre altele, 
măsuri de înlăturare a 
tuturor defecțiunilor din 
instalațiile industriale 
pentru a asigura etanșei
tatea lor. de exploatare 
rațională a instalațiilor 
de epurare a aerului și 
apei, de mărire a capaci
tății stației de epurare 
chimică și biologică a 
apelor, de creare a unei 
perdele vegetale de pro
tecție in jurul platformei 
industriale, de îmbunătă
țire a salubrizării Orașu
lui etc. La ora actuală, 
multe dintre acestea sînt 
realizate sau în curs de 
rezolvare. Aș aminti prin
tre altele doar faptul că 
în tot cursul acestei pri
măveri mii de tineri și 
vîrstnici au participat la 
realizarea unor plantații 
de arbori în masiv pe te
renurile neproductive de 
pe văile Trotușului. (Ghe- 
orghe Baltă).

J

SPIRITUL MILITANT
(Urmare din pag. 1)

fășurate în orice domeniu de acti
vitate, în fiecare sferă a vieții so
ciale și în orice împrejurare — spre 
a răspunde efectiv cerințelor ac
tuale.

Or, nu s-ar putea spune că in 
munca politică au fost lichidate 
pretutindeni caracterul abstract, 
general, tendințele festiviste, mani
festările fără adresă precisă, fără 
ascuțime combativă. Nu sînt puține 
situațiile in care — fie că este vor
ba de gazete de perete,' programe 
ale brigăzilor artistice sau convor
biri ale agitatorilor, in loc să se 
evidențieze clar sarcinile ce revin 
colectivului respectiv, sâ se pună 
„degetul pe rană", să se ia poziție 
intolerantă față de lipsuri, să se 
nominalizeze cei răspunzători de a- 
cestea — se pot intilnl lozinci ab
stracte. cu adevăruri veșnice și ge
neralități valabile oriunde și in 
orice împrejurare, lipsite de suflul 
vieții, de incisivitate.

De asemenea, trebuie arătat că 
nu au dispărut tendințele de 
a se da muncii politice de masă 
orientări cu caracter „strict recrea
tiv", „distractivlst". Fără a avea 
nimic împotriva amuzamentului — 
la locul și in momentul potrivit — 
nu se poate totuși concepe ca mun
ca politică de masă să-și uite con
ținutul propriu și menirea esenția
lă, să se transforme in pur divertis
ment muzical-sportiv, practic de- 
politizindu-se.

Ca obiectiv central al muncii po
litice de masă se înscrie mobiliza
rea tuturor energiilor în vederea 
dezvoltării accelerate a economiei

naționale, înfăptuirii integrale a 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialista pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen. Spirit 
militant înseamnă in acest dome
niu scoaterea la iveală și generali
zarea hotărită a experienței înain
tate, popularizarea convingătoare a 
atitudinii noi, înaintate față de 
muncă, față de interesele generale 
ale societății și, totodată, dezvălui
rea combativă, fără menajamente, 
a mentalităților înapoiate, comba
terea intransigentă a oricăror forme 
ale neglijenței, nepăsării, rutinei. 
Este necesară înțelegerea clară a 
faptului că principalul criteriu de 
apreciere a eficienței muncii poli
tice de masă, unica măsură a ni
velului spiritului militant în desfă
șurarea ei o constituie rezultatele 
practice obținute. Oricite manifes
tări ar fi înscrise numeric sau „bi
fate" in rapoarte, oricite lozinci și 
panouri ar fi afișate, dacă intr-o 
întreprindere persistă absențe și 
intîrzieri in producție, se înregis
trează rebuturi și cazuri de risipă, 
manifestări de indisciplină, acqasta 
înseamnă că acolo munca politică 
este lipsită de spirit militant, de 
fermitate și combativitate revolu
ționară.

Nu trebuie insă să se înțeleagă 
de aici că munca politică se cere 
desfășurată in spirit militant și cu 
combativitate numai în unitățile ră
mase în urmă, acolo unde există 
neajunsuri ; spiritul militant repre
zintă o permanență, care imprimă 
vitalitate întregii activități politico- 
educative — inclusiv iu unitățile 
fruntașe, in vederea accelerării 
progresului, scoaterii la iveală a tu

turor rezervelor de mai bine, valo
rificării pe planuri mereu supe
rioare a intregului potențial creator 
al colectivului.

Printre obiectivele de maximă în
semnătate ale muncii politice de 
masă se situează și înrădăcinarea 
in viața fiecărui colectiv a princi
piilor de etică și echitate, caracte
ristice societății noastre. Avînd ca 
îndreptar proiectul de Norme ale 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, spiritul 
militant trebuie -să caracterizeze 
din plin munca politico-educativă 
in vederea modelării trăsăturilor 
morale proprii omului nou, comba
terii cu fermitate și perseverență a 
oricăror deprinderi înapoiate, men
talități individualiste, apucături de 
căpătuială, comportări necoresnun- 
zătoare la locul de muncă, în fami
lie și viața socială. Dezrădăcinarea 
unor asemenea deprinderi, moște
niri ale „concepțiilor de viață" ale 
trecutului, constituie un teren de 
intensă afirmare a spiritului mili
tant al comuniștilor, al muncii po
litice de masă.

...Anul acesta, poporul român se 
pregătește, plin de însuflețire, să 
intîmpine cu noi și strălucite reali
zări cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului. în aceste con
diții, munca politică este datoare 
să mobilizeze șl mai puternic con
științele și energiile națiunii noas
tre socialiste, contribuind astfel la 
amplificarea succeselor obținute in 
cinstea marilor evenimente ale a- 
cestui an jubiliar, în lupta pentru 
înflorirea patriei, pentru construi
rea socialismului și comunismului 
in România.

Cit de „inexplicabile" erau lipsurile din 
gestiunea celor doi — și mai ales ce fă
cuseră cu banii — avea să se lămurească 
intr-un alt dosar — de cercetare a averii 
celor doi soți. Una peste alta, ei agonisi
seră cu peste 75 000 lei mai mult decit 
au putut... să justifice. Acum, totul 
se explica. Ca atare, magistrații au proce
dat cum cere legea : Ecaterina și Gheor- 
ghe Constantin au fost condamnați pentru 
dslaoidare. fals și uz de fals la 3 și. res
pectiv. G ani închisoare și obligați să a- 
copere prejudiciul creat. Cit despre averea 
dobi.odită in mod ilicit, aceasta, tot po
trivit legii, a trecut in patrimoniul statului.

De prea mult 
„răsfăf 

a trebuit
-1

ocrotească
legea

Li fața unui complet de Judecată, o fe
meie incâ tuiără isi îndreaptă, nu fără co
chetărie. o șuviță de păr. Apoi, dezinvolt,

ca și cum chestiunea supusă dezbaterii ma
gistralilor n-ar fi privit-o pe ea :

— Ce să zic. era un copil răsfățat... Fă
cea fel de fel de stricăciuni prin casă. Re
cunosc. uneori îl mai bateam...

Sesizînd ostilitatea asistenței, femeia 
încearcă sâ se justifice :

— In definitiv este copilul meu și îl e- 
duc cum cred...

Numai că „educația" pe care o dădea 
fiului ei, în virstă de 5 ani. se numește în 
termenii Codului penal rele tratamente a- 
plicate minorului ; dimineața iși incuia 
propriul copil in casă, lăsindu-1 toată ziua 
singur și adeseori fără mincare. Seara tir- 
ziu. cind mama se intorcea acasă împreună 
cu concubinul el, copilul, ca orice copil, 
bucuros, ii sărea de git. Dar dovezile de 
afecțiune ale copilului erau interpretate 
drept răsfăț și... îl bătea cu sălbăticie. în
tr-o zi. incercind să-și facă singur cartofi 
prăjiți, copilul a vărsat cratița cu ulei în
cins pe el. suferind arsuri grave. Cind s-a 
Întors. în loc de îngrijiri, cea care-i era 
mamă l-a molestat. A doua zl vecinii l-au 
auzit văitlndu-se de durere și au chemat 
miliția.

După spitalizare, copilul a fost internat 
la un cămin, iar mama lui trimisă in fața 
instanței. Odată cu sentința de condam
nare a acestor comportări inumane a fost 
pronunțată și interdicția de a-și exercita 
drepturile părintești pe 
In speranța că această 
lecție a vieții va aduce 
timentelor materne.

Obsesia
„pînzelor 

albe“

se va termina ? Greu de prevăzut, pentru 
că reclamanta a cerut strămutarea pro
cesului și de aici ! Numai cheltuielile de 
judecată pretinse de cele două părți se 
ridică pină acum la peste 31 000 lei.

„Mergem pină-n pinzele albe", zic în
verșunați beliseranții. prinși in această ab
surdă avalanșă. Deocamdată însă, pină la 
„pinzele albe", procesomania lor nu face 
decit să scoată peri albi tuturor celor inu
til angajați în interminabilul conflict.

timp de trei ani. 
aspră șl dreaptă 

redeșteptarea sen

în urmă cu 8 ani. între doi vecini de pe 
strada Cinepii din Sighișoara s-a iscat un 
teribil conflict. Obiectul disputei ? Cițiva 
metri nătrațl de teren, în valoare de cițiva 
zeci de lei... Puteau foarte bine să-și re
zolve diferendul singuri, civilizat și prin 
bună înțelegere, ca între vecini. Dar ceea 
ce părea la început un fieac a devenit in
tre timp încrîncenare oarbă și s-a mutat 
la... tribunal. 8 ani au trecut de atunci ; 8 
ani de procese, tracasări, mii de pagini, 
mii do oro răpite magistratilor. mii de lei 
cheltuițl. Pe reclamantă nimic n-o impre
sionează. nu renunță la acțiune și vrea să 
meargă pînă-n pinzele albe I S-au făcut 11 
expertize, contraexpertize, supraexpertize, 
paraexpertize... Doi martori au fost con
damnați pentru mărturie mincinoasă, alți 
patru au fost cercetat! sau sînt in curs de 
cercetare pentru aceeași infracțiune, recla
manta a fost condamnată pentru calomnie 
etc., .etc.

Acum, după ce a trecut pe la tribunalul 
județean, pe la Tribunalul Suprem, după 
ce s-au dat vreo nouă hotărîri. procesul a 
fost strămutat la Judecătoria din Brașov 
si face obiectul dosarului nr. 3473/1973. Cind

Din. caietul
grefierului

„Arăt că am luat acele pachete de lingă 
un om adormit în gară și, într-adevăr. 
le-am nus in sacoșa mea... Mă gîndeam 
chiar să i le dau înapoi, dar numai el 
este de vină căf n-ani mai apucat, intrucit 
a început să mă Înjure tocmai pe mine 
care încercam să-l scol și să-l mut din 
loc ca nu cumva să-1 taie trenul...".

(Declarație din dosarul 1504/1974 sau des
pre... bunele intenții ale lui Ghcorghe 
Bărzol din Băneasa, județul Ilfov).

„Eu am ieșit in stradă, am prins partea 
vătămată de piept și am trintlt-o la pă- 
mînt, dar nu am nici o vină că s-a izbit așa 
de tare cu capul de bordură incit a murit...".

(Din apărările lui Ilie Laloi din Gura 
Riului, județul Sibiu).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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OMUL ȘI VIAȚA RAȚIONALĂ

GENETICA IN SLUJBA
SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

Carnet
cultural

75 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI LOTHAR RĂDĂCEANU

Oamenii de ștlintă au demonstrat că toate caracteristicile ființei 
um^ne. pozitive sau negative. înscrise tn patrimoniul genetic al Indi- 
' dului. se transmit urmașilor, nftrlntu sănătos! dind naștere unor copii 
■> •. i n și C-i o excepție de Ia regulă. există si părinți aparent sănătoși 
care insă pot di naștere unor copii bolnavi, caracteristică ce se constată 
prin studiul structurii familiale a respectivilor părinți. Trivită din 
• i st pir el do vedere, problematica legată de controlul genetic al ti
nerilor (înainte de căsătorie) trebuie abordată cu o atenție din ce In 
ce mai mare.

Dotele arată că in lume 2—5 la sută dintre nou nftscuți sint purtă
tori ai unor boli cu transmisie ereditară. Din unele statistici reiese că. 
r rl.-.n mor.d al. in clinicile de pediatrie, un nat din 20 este ocupat In 
r rin.Tic- iâ de un bMr.av suferind de o boală creditară. Surditatea 
congenitală, numeroasele alergii, diabetul, hipercolcstercmla ereditară 
sa lac narte din această categorie, in total fiind cunoscute peste 1 700 
de bo i ne care părinții le transmit copiilor. Numărul lor este in creș
tere si frecventa la urmași de asemenea.

Ce anume determină sporirea numerică a acestor boli ? Ce posi
bilități există pentru depistarea șl tratarea lor la timp ? Care este si
tuația de la noi din țară ? Profesor di ION MORARI', membru cores
pondent al Academiei Republicii Socialiste România, director al Insti- 
lutuluj de patologie și genetică medicală .Victor Babcș", a avut amabili
tatea să răspundă la aceste întrebări pentru cititorii ziarului „Scinteia".

— In confruntările sale cu revo
luția tehnico-industrialâ contempora- 
nâ — ne-a relatat interlocutorul — 

' ’■‘mul modern este supus unor schim- 
* uări rapide ale mediului înconjură

tor. care au influențe însemnate asu
pra condiției bio-psiho-sociale a in
dividului și. respectiv, a populației. 
Poluarea aerului, a apei, suprapopu
larea urbana, radiațiile, unele sub
stanțe chimice, virozele șa. deter
mină adesea modificări in structura 
aparatului ereditar, respectiv, cromo- 
zomic. Aceste influențe ale mediu
lui se manifestă asupra persoanelor 
de toate virstele, in fiecare perioadă 
de viață, insă intr-un mod diferit 

Cercetările atestă că. In perspecti
vă, influența difcriților factori de 
mediu asupra stării dc sănătate a 
oamenilor, asupra evoluției organis
mului lor și a urmașilor lor va fi 
din ce in ce mai mare. Omul mo
dem resimte tot mai mult consecin
țele unor factori agresivi din mediul 
înconjurător : nocivități crescinde, 
ritm alert, suprasolicitare nervoasă, 
medii toxice, obiceiuri alimentare 
dăunătoare, mentalități greșite etc., 
care influențează negativ ereditatea 
iTmană. Chiar și medicamentele sau 
vitaminele pot deveni o sursă de 
noxe prin administrarea lor abu
zivă sau necorespunzătoare ; fără 
avizul medicului, in primele două 
luni de sarcină, ele pot determina ia 
embrion și fât modificări mai mult 
sau mai puțin grave. Vitamina A 
poate duce la tulburări oculare, la 
chcratinizarea pielii, iar tetraciclină 
antrenează tulburări de tipul micro- 
cefaliei, cu urmări in dezvoltarea in
telectuală a copilului. Nu mai vorbim 
despre efectele nefaste pe care le 
provoacă asupra descendenților al
coolismul, in general consumul exce

siv de alcool. Nu trebuie să ne apară 
ca o exagerare nici faptul că se re
comandă viitoarelor mame să supri
me cafeaua și țigările, pentru că și 
acești factori pot contribui la rupe
rea echilibrului cromozoinic. Anoma
liile cromozomice care apar la pă
rinți provoacă tulburări de gravitate 
variabilă la urmași, deși la părinți 
nu întotdeauna dau alterări ale con
stituției lor.

Există malformații dramatice im
presionante. ca encefalia (copil fără 
creier care mor la naștere), ..gura de 
lup” sau altele care afectează mai 
mult organele Interne, provocind 
tulburări de gravitate variabilă, mo- 
dificind negativ potențialul biologic 
al organismului, fâcindu-1 mai sen
sibil față de anumite boli.

— Atn reținut că ați prezen
tat mai mult date privind 
situația pe plan mondial. Ce 
se poate spune despre frecven
ța maladiilor cromozomiale la 
noi in țară ?

— Din analiza deceselor sub un 
an in țara noastră, conform datelor 
culese de centrul de calcul și statis
tică sanitară al Ministerului Sănătă
ții. reiese că mortalitatea Infantilă 
este in continuă scădere, inregistrind 
in anul 1972 un indice de 40,0 la mia 
de nâscuți vii, față de 42,4 la mie in 
anul 1971. Acest procent ar putea fi 
imbunătățit și prin înlăturarea bo
lilor ereditare, care reprezintă. de 
fapt, in țara noastră, a treia cauză 
de mortalitate. Anomaliile congeni
tale provoacă la copii, in prima 
lună, morbiditate și mortalitate in 
valori de 12.3 la sută și 1,7 la mie. 
Aceste cifre diferă de la o zonă la 
alta. în unele județe prezența lor

fiind dc doufi-trei ori mal mare de- 
cit in altele. Deși nu se poate spune 
că, in comparație cu alte țări, a- 
ceastă situație este foarte îngrijoră
toare. ea poate șl trebuie să (ic ame
liorată prlntr-o serie de măsuri.

— Vd rugăm să vă referiți mai 
detaliat la aceste măsuri.

— O cale ce trebuie urmată ar fi 
depistarea celor mai periclitate fa
milii dc a transmite urmașilor astfel 
dc boli, în prezent, medicina dis
pune de suficiente dale și mijloace 
pentru a putea influența anumite 
boli genetice, reducind tot mai mult 
intensitatea șl complicațiile lor. Des
coperite la timp. prin examinarea 
formulei cromozomice a celulelor și 
prin studii statistice familiale, se poa
te determina riscul genetic familial. 
Uneori, este suficient un regim de 
viață șl alimentar adecvat ; alergia 
eredithră in astm, eczemele, urticaria 
fac parte din această categorie. Cu
plurile avertizate pot lua din timp 
măsuri în cazul cind linia lor ere
ditară presupune unele riscuri pen
tru descendenți. Acest lucru se face 
și in prezent la cererea tinerilor care 
doresc să aibă certitudinea unor ur
mași sănătoși.

O altă direcție de acțiune ar fi 
cunoașterea Implicațiilor unor pro
fesii noi asupra dezvoltării normale 
a embrionului, fătului și chiar asu
pra posibilității de concepție.

— $1 ca măsuri de perspec
tivă ?

— Consider că ar fi deosebit do 
utilă o rețea stabilă de cabinete spe- 
c alizatc in consultul genetic, și ar fi 
de dorit ca acesta sâ devină obliga
toriu. Prin consult genetic se înțelege 
sfatul pe care medicul specialist in 
genetica il va da familiei cu unele 
tare ereditare, cit și sfatul acordat 
înaintea căsătoriei. Se înțelege că, 
pentru organizarea unei astfel de re
țele, este necesar să formăm intii ca
dre specializate in genetică din rin
dul medicilor, biologilor, chimișlilor, 
eventual, din rindul celor care acti
vează in prezent in diferite unități 
din țară. înființarea unui curs de 
specializare în genetică medicală și 
de discipline de genetică la fa
cultățile do medicină din țară ar 
putea crea baza de cadre necesare 
pentru elaborarea consultului gene
tic la nivel național. Educația sani- 
tar-geneticâ a maselor, prin toate 
mijloacele. poate fi considerată 
esențială pentru eficiența măsurilor 
sanitare, pentru a asigura nașterea 
și creșterea numai de copii sănătoși.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

„VENIM CU ȚARA"
Sub auspiciile Consiliului ju

dețean Prahova al Frontului 
Unității Socialiste, la Teatrul de 
stat din Ploiești a avut loc un 
recital de poezie șl cintece pa
triotice intitulat simbolic „Ve
nim cu țara". Cu acest prilcț, 
actori ai teatrului dramatic 
ploieștean, membri ai cenaclu
lui literar „Miron Radu Paras- 
chivescu" au citit versuri de
dicate partidului, patriei socia
liste. (Constantin Căpraru).

EXPOZIȚIE DE PICTURA 
LA SATU-MARE

La Satu-Mare s-a deschis o 
expoziție selectivă de artă plas
tică din creația pictorului An
drei Litteczky (1880—1953), unul 
din cei mai de seamă artiști 
plastici ai ținuturilor sătmă
rene. Cele 42 de lucrări expuse 
(ulei și tempera) sint edifica
toare pentru sensibilitatea și 
dragostea artistului față de via
ța oamenilor din popor. Expo
ziția so înscrie pe linia unei 
statornice preocupări a Muzeu
lui județean Satu-Mare pentru 
valorificarea creației artiștilor 
plastici locali in ansamblul 
moștenirii noastre artistice îna
intate. (Oclav Grumeza).

DIALOG 
INTRE GENERAȚII

In cadrul acțiunilor educative 
întreprinse dq organizațiile de 
tineret din județul Hunedoara, 
la clubul muncitoresc din Pe- 
trila a avut loc o intllnire in
tre Gâza Kopetin și Vilhem Su- 
der — membri de partid duri 
ilegalitate — cu elevi și tineri 
mineri din localitate. Tinerii au 
ascultat cu acest prilej relatări 
emoționante despre momentul 
„Lupeni ’29'*, despre lupta mi
nerilor din Valea Jiului ca par
te integrantă a luptei generale 
a muncitorimii noastre, condusă 
de partid, în anii grei ai ilega
lității, pentru libertate, pentru 
socialism. (Sabin Ionescu).

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
La Slobozia a avut loc ieri 

o sesiune științifică organizată 
de Societatea de științe filolo
gice din România și Inspecto
ratul școlar județean Ialomița, 
cu tematica „Orientări noi In

UN MILITANT DE FRUNTE
AL LUPTEI PENTRU UNITATEA
CLASEI NOASTRE MUNCITOARE

Anul acesta, in care am sărbătorit 
împlinirea a 30 de ani de la crearea 
Frontului Unic Muncitoresc — eve
niment de excepțională însemnă
tate in pregătirea insurecției na
ționale antifasciste armate din 
august 1944, ca șl in întreaga 
desfășurare ulterioară a procesu
lui revoluționar in țara noastră — 
este și anul aniversării a trei sferturi 
dc veac de la nașterea unuia din mi- 
litanții de seamă ai mișcării noastre 
muncitorești, care și-a adus contribu
ția la făurirea F.U.M. și la realizarea 
deplinei unități politice șl organiza
torice a clasei noastre muncitoare — 
Lothar Rădăceanu.

Născut la 19 mai 1899, la Rădăuți, 
Lothar Rădăceanu a studiat filozofia, 
lulndu-și doctoratul in 1925. Din 
tinerețe a aderai la Ideile socialis
te. devenind, in anul 1919. membru 
al Partidului Socialist.

în mal 1927. cind. prin unificarea 
grupărilor socialiste din întreaga 
țară, s-au pus bazele Partidului 
Social-Democrat, Lothar Rădăceanu 
a fost ales secretar al Comitetului 
Central al acestui partid, funcție pe 
care a indeplinit-o apoi ani îndelun
gați-Din 1928 plnă In 1938, Lothar Ră
dăceanu s-a aflat, in toate legislatu
rile, printre socialiștii desemnați de 
corpul electoral in Parlamentul țării, 
în această calitate a militat pentru 
apărarea intereselor clasei munci
toare. ale maselor populare, și-a fă
cut auzit glasul, in repetate rinduri, 
Împotriva elementelor reacționare și 
fasciste.

în perioada 1929—1937 a fost pre
ședinte al Federației funcționarilor 
particulari, grupare cu care Partidul 
Comunist Român, aflat in adincă ile
galitate, a stabilit și întreținut per
manente legături, desfășurind o serie 
de acțiuni comune.

S-a numărat permanent printre 
colaboratorii prestigioși ai presei 
muncitorești, articolele sale contri
buind la dezvăluirea unor racile ale 
regimului burghezo-moșieresc din 
România, la demascarea fascismului. 
„Dacă există un dușman al națiunii, 
el este pretutindeni, ca și Ia noi, 
fascismul — scria la 1 noiembrie 
1933 în coloanele publicației „Șan
tier". Vedem in el nu numai o formă 
de ofensivă reacționară la care lu
mea capitalistă recurge, disperată in 
spasmele groaznice ale crizei care 
roade temeliile el, dar șl — in primul 
rind chiar — un dușman al națiunii, 
abjectă înșelăciune, o diversiune de 
cea mai proastă și detestabilă cali
tate. Nimic nu poate fi mal anti

național decit hitlcrlsmul, cel germnn 
băștinaș in primul rind și — întocmai 
ca ci — cel cc se dezvoltă sub ochii 
noștri, în România".

La finele anului 1938, cind In 
România s-au pus bazele unui larg 
Comitet național de luptă pentru 
pace, al cărui președinte de onoare 
a fost Nicolae Titulescu, In condu
cerea centrală, a fost ales și Lothar 
Rădăceanu.

Este cunoscut că In anii dictaturii 
fasciste și ai războiului antlsovictic 
s-a dezvoltat, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, o puternică

mișcare de rezistență, s-a desfășurat 
cu tot mai multă vigoare procesul de 
raliere a tuturor forțelor democratice 
și patriotice intr-un front unic na
țional de luptă împotriva fascismu
lui. Lothar Rădăceanu, asemenea al
tor fruntași ai Partidului Social-De
mocrat, s-a aflat din primele mo
mente printre cei care, răspunzind 
apelurilor la unitate, au aderat la 
Frontul patriotic antihitlerist, creat 
în 1943 de P.C.R.. Frontul Plugarilor, 
Uniunea Patrioților, Madosz, Partidul 
socialist țărănesc, organizații locale 
ale Partidului Social-Democrat. îm
preună cu alți lideri social-demo- 
crați, împotrivindu-se elementelor de 
dreapta din conducerea P.S.D., el a 
participat activ la pregătirea condi
țiilor in vederea făuririi, in aprilie 
1944, a Frontului Unic Muncitoresc.

După eliberarea țării de sub jugul 
fascist, Lothar Rădăceanu, ales secre
tar general al C.C. al Partidului

Social-Democrat, a militat consecvent 
pentru Întărirea Frontului Unic 
Muncitoresc, pentru reorganizarea 
pe baze unitare a mișcării sindica
le, pronunțindu-se holărit in fa
voarea făuririi depTinel unități — 
politice, organizatorice și ideologica
— a clasei muncitoare și fiind unul 
dintre principalii animatori al activi
tății desfășurate pe acest tărîm, 
alături de P.C.R.. de militanții de 
stingă din conducerea P.S.D. A luat 
parte activă la pregătirea și orga
nizarea Congresului de unificare 
a celor două partide muncito
rești, din februarie 1948, prezentind 
in cadrul congresului Raportul 
despre statut. „Pășim astăzi la desă
vârșirea procesului de unificare — 
spunea el la congres — nu numai cu 
bucuria pe care orice luptător revo
luționar o simte in clipe atit do 
mărețe și însemnate, dar și cu con
știința fermă că aceea ce facem 
astăzi c binefăcul pentru totdeauna
— o unificare organică, izvorită din 
însăși realitatea luptelor noastre, din 
însuși procesul istoric al luptelor 
clasei noastre muncitoare". Lothar 
Rădăceanu a fost ales de congres 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P.M.R., funcție in caro 
a activat mai mulți ani.

în perioada 1944—1955 a îndeplinit 
sarcini de inaltă răspundere pe linie 
de stat, ca ministru al muncii și apoi 
al prevederilor sociale, deputat in 
Marea Adunare Națională și pre
ședinte al Comisiei Afacerilor 
Externe.

Vicepreședinte al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, a fost 
ales, in cadrul Adunării Mondiale a 
Păcii care a avut loc la Helsinki in 
1955, membru al Consiliului Mondial 
al Păcii.

Lothar Rădăceanu a desfășurat șl 
o bogată activitate didactică și știin
țifică in calitate de profesor și șef 
de catedră la Universitatea Bucu
rești, Academia Română l-a ales in 
iulie 1955 in rindul membrilor săi.

A încetat din viață la 24 august 
1955, in plină activitate creatoare, in 
timp ce lua parte la Conferința de 
la Helsinki a Uniunii Interparla
mentare.

Prin viața și activitatea sa, prin 
contribuția adusă la făurirea depli
nei unități a clasei muncitoare din 
țara noastră, Lothar Rădăceanu și-a 
înscris pentru totdeauna numele in 
rindul militanților de 8eamă ai miș
cării noastre muncitorești.

Con!, unlv. dr. 
Gh. I. ION1ȚA
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DUMINICA. 19 MAI
PROGRAMUL I

R.3T Gimnastica pentru toți.
6.33 Cravatele roșii.
9,35 F:lm serial pentru copii': 

Daktari.
10,00 Viața satului.
11.20 Biruit-au gîndul.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De.strajă patriei.
13,00 Album duminical : „Fru

moasa mea Românie4' : De
sene animate : Donald in 
premieră : In vîrful peniței; 
„Primăvara” ; Aventuri ‘in 
epoca de piatră ; „Ia mai zi 
de voie bună" ; Spectacolul 
lumii.

14.35 Drumuri In istorie.
15,15 Rugbi : România — Spania, 

în cadrul campionatului eu
ropean. Transmisiune direc
tă de la Timișoara.

16.45 Film serial : „17 clipe ale 
unei primăveri'' — producție

a studiourilor de televiziune 
sovietice. Episodul V.

17.50 Cel mai bun... continuă. E- 
misiune-concurs de cultură 
si pregătire multilaterală.

13.50 Muzică ponularâ.
19.00 Lumea copiilor : „Brigada 

vede tot*'. „Alfabetul".
19,30 Telejurnal.
20.00 „Constelația primăverii'* — 

spectacol in studio.
21.10 Orice asemănare nu-i întâm

plătoare. Telespectacol de 
satiră, umor și muzică.

22,15 Telejurnal a Sport.

Programul II

10,00-11.45 Matineu simfonic. Con
certul orchestrei Filarmoni
cii de stat „George Enescu". 
Dirijor : Mircea Cristescu.

< Solist : Franyois Joel Thiol- 
lier (Franța). In program : 
Pascal Bentoiu — Imagini 
bucureștene ; Ceaikovski — 
Valsul florilor ; Weber — In
vitația la vals ; Ravel — Con
certul pentru plan și orches
tră In sol major. Ravel — 
Bolero.

20,00 Film serial pentru copil : 
„George”. Episodul „O sur
priză pentru George".

20,25 Mai aveți o întrebare ?
21,00 Film serial „Columbo” Epi

sodul „Vinul discordiei".

LUNI, MAX 
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Vetre folclorice. Nopți de

Stnzlene pe Valea Vlșcului.
19.20 1001 de seri : Purcelușul Sta

fidă.
. 19.30 Telejurnal.

20,00 Ancheta TV : „Răspunsuri 
și răspunderi" (III).

20.40 Roman foileton ..Casa Bud- 
denbrook”. Regla : Alfred 
Weidenmann. Episodul I.

21.35 Revista literar-artisticâ TV. 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 Avanpremiera săptămlnli
17.40 Album coral.
17.50 Ferestre deschise spre lume.
19.20 1001 de seri : Purcelușul Sta

fidă.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktari.
20,25 Viața economică a Capitalei.
20,45 Muzica românească în con

temporaneitate. Sinteze (VI).
21.20 Drumuri In istorie.
21.40 Film serial „Urmărirea". E- 

pisodul IV — „Haine vechi".

predarea limbii și literaturii ro
mâne". Cu acest prilej au pre
zentat comunicări cadre didac
tice universitare invitate de la 
București și Iași, profesori de 
la liceele și școlile generale din 
județul Ialomița. (Lucian Ciu
botarul.

ARTIȘTII AMATORI 
IN SPECTACOL

Pe scenele din Cimpulung 
Muscel au răsunat cintecul și 
jocul. în fața localnicilor s-au 
perindat sute de artiști din o- 
raș și din comunele vecine Stîl- 
peni. Albești, Godeni, Aninoa- 
sa, Bâlilești etc, întruniți în 
faza județeană a concursului 
muzical-coregrafic. în aceeași 
zi, formațiile Casei de cultură 
a sindicatelor din Pitești au 
prezentat pe scena proprie 
spectacolul „Pentru voi, oa
meni". Manifestări folclorice si
milare au avut loc ieri in co
muna Priboeni. (Gh. Cirstea).

Afirmarea
(Urmare dîn pag. I)

cinematografiei noastre
„reprezentare ideologică" să fie în 
armonie cu interesele societății so
cialiste multilateral dezvoltate, cu 
politica partidului — expresie a 
voinței de progres și civilizație a în
tregii națiuni, voință căreia partidul 
li dă un conținut ideal, un program 
și o metodă practică adecvată.

într-o asemenea direcție se adresa 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cineaș
tilor la intilnirea din martie 1971. Și 
in același sens vorbesc documentele 
Plenarei Comitetului Central din 
noiembrie 1971, așezlnd un accent 
deosebit pe funcția social-educativă, 
morală, a aptei. Iar la recenta intil- 
nire, din aprilie 1974, cu membrii 
consiliului Asociației cineaștilor, 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
referea la aceeași necesitate, din 
partea oamenilor de cinema, de a 
însoți, dc a urmări șl exprima artis
tic efortul creator și productiv al 
poporului nostru, sesizindu-se atit 
realizările, cit și perspectiva : „...trc-

0 carte despre muncă
în vremea și in socie

tatea noastră, in care toate 
însușirile umane se des
fășoară sub imperativul 
absolut al muncii, o carte 
tratind despre reflectarea 
muncii in proverbele lu
mii este cum nu se poate 
mai actuală și, deci, mai 
binevenită. Am pus pe 
masă această carte „Mun
ca reflectată in proverbe
le lumii" apărută in co
lecția „Cogito" a edi
turii „Albatros" și deși ma
teria ei nu este dintre a- 
celea care promit la lectu
ră satisfacții rapide și sen
zaționale, am fost determi
nat să o parcurg in între
gime împins mai mult de 
curiozitatea de a urmări ce 
mai poate aduce nou o lu
crare de acest gen.

Stăruința mi-a fost cu 
prisosință răsplătită fiind
că am avut surpriza să 
mă găsesc in prezența 
unui adevărat tezaur pare
miologic care nu numai că 
epuizează tema propusă 
— muncă — dar și inau
gurează un sistem propriu 
de organizare a materia
lului. satisfăcin.d prin acea
sta un deziderat exprimat 
cu timiditate cu multe de
cenii in urmă de marele 
folclorist Gh. Dem. Teodo- 
rescu in prefața la „Pro
verbele românilor" : un 
comparativism exhaustiv 
in materie de proverbe.

Satisfacerea acestui de
ziderat a revenit autoru
lui acestui volum — și al 
altor volume care ni se a- 
nunță in curs de apariție — 
și acest autor, Mircea M. 
Duduleanu, care in modes
tia iui și-a ascuns numele 
pe versoul paginii de gar
dă, s-a achitat cu sirguin- 
ță și indemînare de sarci
na asumată ; ne prezintă, 
intr-o organizare urmărită

conform unul cod pe care 
l-am putea socoti perfect, 
circulația proverbelor in 
nu mai puțin de 15 limbi 
și idiomuri.

în „Introducere", auto
rul dă „cheia" folosită 
pentru a ordona ma
terialul. și. din citirea 
ei. ca și din citirea celor 
2 612 proverbe pe care le 
cuprinde volumul, ne dăm 
seama că metoda găsită 
de autor este corespunză
toare scopului propus : o 
justă sistematizare compa- 
ratistică a paremiilor. Prin 
aceasta, munca depusă ia 
înfățișare de pionierat.

Nu mai vorbim de selec
ția deosebită a proverbe
lor colecționate și de exac
ta traducere a sinonimelor

din limbile străine, din 
care avem ocazia să dedu
cem cum adevărurile obți
nute pe cale de experien
ță își găsesc o expresie si
milară — adesea identică 
— in mediile cele mai di
ferite și la popoarele cele 
mai îndepărtate. Observa
ția aceasta contribuie la 
impresia de omogenitate a 
umanității si, prin aceasta, 
apariția culegerii poate fi 
interpretată ca un modest 
demers in sensul fraterni
tății internaționale.

Acțiunea întreprinsă de 
autor reprezintă o contri
buție majoră in scop edu
cativ și cultural, merit la 
care se adaugă ținuta lite
rară', ingeniozitatea con
strucției și frumusețea in
trinsecă a celor mai multe 
dintre proverbele adunate.

Constantin 
CHIORALIA

Operativitate...
Prezentarea pe ecrane 

a unei informări în ima
gini comentate asupra pre
mierelor cinematografice 
(Revista premierelor, gira
tă de ,,România-film“) este, 
fără îndoială, o bună ini
țiativă. Inclusă în progra
mul cinematografelor, a- 
ceastă trecere in revistă 
suscită atenția prin varie
tatea imaginilor ei. M-am 
convins de acest fapt 
mergind vineri seara la 
cinematograful „București", 
pentru a vedea filmul 
„Marinarul extraordinar", 
înaintea filmului a fost 
proiectată așadar „Revista 
premierelor". Dar multe 
dintre „premierele" reco
mandate rulau deja pe e- 
crane de o lună sau chiar 
mai mult, iar printre nou
tățile menționate figura și 
„Marinarul extraordinar" 
(cu alte cuvinte spectatorii

intirziată
din sală erau îndemnați să
vadă neapărat... filmul pen
tru care cumpăraseră bilet). 
Evident, chiar dacă prezen
tarea în sine are elemente 
de atractivitate, lipsa de 
operativitate limitează efi
ciența „Revistei premiere
lor". în același timp, cre
dem că această modalita
te de propagandă cinema
tografică oferă posibilități 
de popularizare selectivă, 
de orientare a publicului 
spre filme care se reco
mandă prin virtuți etice și 
estetice certe. Este vorba, 
desigur, despre „reclamă" 
— dar reclama nu exclude 
în acest caz, ci chiar im
plică. punerea in lumină a 
valorilor de fond, in virtu
tea unor criterii artistice șl 
educative respectate rigu
ros.

Prof. N. CRISTEA

Florile erau totuși ofilite
Miile de formații de tea

tru ale amatorilor au ne
voie de texte dramatice de 
cea mal bună calitate, in
spirate din realitatea arză
toare a momentului. Iată 
un adevăr care nu mal tre
buie demonstrat. Sintem 
datori să consemnăm fap
tul că, din ce in ce mal 
mult, centrele județene de 
îndrumare a creației popu
lare iși îndreaptă insistent 
atenția asupra acestui sec
tor. Insistent, dar nu întot
deauna la fel de exigent. 
De curtnd, a văzut lumina 
tiparului la Tg. Mureș pie
sa in două acte „Și florile 
nu se vor ofili" de Hunyadl 
Andrâs. Textul dramatic 
abordează un aspect im
portant din viața satului 
contemporan : opțiunea ti
neretului față de posibili
tatea de a rămine să lu
creze în comună sau de a 
pleca la oraș. Mijloacele 
artistice alese pentru a 
ilustra acest moment cru
cial din existenta unui tl- 
năr sint însă cu totul ina
decvate. Conflictul alunecă 
spre anecdotic, cantonînd 
în mărunte incurcături sen
timentele. Personajele, fără 
consistență dramatică, ina
bil conturate, sint mal 
mult niște „scheme" care 
se mișcă, și vorbesc după 
clasice 'șabloane. Costică', 
domnul de la oraș, este un 
„domn cum rar mai Intil- 
neștl. A făcut și pușcărie, 
într-atita-i de emancipat". 
Mița, mătușa care vrea să 
pună la cale o căsătorie, 
emite la tot pasul aforisme 
de mahala („viața trebuie 
să o trăiești", „Femeia tre
buie să se facă dorită"), nu 
pierde ocazia să-și , etaleze 
vocabularul „colorat". Vio
lențele de limbaj sint 
dublate de gesturi și 
situații la fel de ne

potrivite, piesa închein- 
du-se cu o tentativă de 
viol. Eroii pozitivi, Ana, 
profesoară, și Gheorghe, 
șofer, sint niște palide în
cropiri scriitoricești, vor
bind o limbă artificială, 
confecționată intr-un labo
rator inschis ermetic în 
fața vieții reale, ce pulsea- 
ză bogat : „Cit am fost de 
proastă — exclamă auto-

Un muzeu
Elevii de la Școala gene

rală din comuna Giarmata, 
județul Timiș, îndrumați de 
inimosul lor profesor de 
istorie, Ioan Spek, 6-au 
gindit că este păcat să be 
piardă obiecte și documen
te vechi privitoare la viața 
și tradițiile populației din 
localitate, mărturii pe care 
trecerea implacabilă a tim
pului, noile condiții ale e- 
xistenței oamenilor le im
ping tot mai mult spre de
pozitele de vechituri. Și 
au trecut la fapte. Cu hăr
nicie și răbdare, scotocind 
prin poduri, prin lăzi de 
zestre ale bunicelor, prin 
cărțile bunicilor, profesorul 
și elevii săi au descoperit 
și adunat o adevărată co
moară.

Cu concursul conducerii 
școlii, s-a găsit și un spațiu 
disponibil, in care a fost a- 
menajat un original muzeu. 
Originalitatea constă de
opotrivă in ineditul și fru
musețea pieselor colecțio
nate — unelte pentru ro- 
tărie, timplărle. fierărie, 
meserii tradiționale în par
tea locului, variate tipuri 
de port popular, documente 
șl ștampile ale vechilor 
bresle meșteșugărești etc.. 
— cit și In modul de

critic in final Ana. Cită 
deosebire intre meschinăria 
voastră și curățenia, cin
stea și distincția... țăranu
lui acela, a șoferului meu 
drag". Rostind această re
plică, eroina se hotărăște 

«• să se reîntoarcă acasă pen
tru a-și uda florile...

Din păcate „florile" pie
sei rămin cu totul ofilite, 
așteptind o hotărîtă opera
ție de „plivire" din partea 
celor ce le-au „sădit".

Radu 
CONSTANTINESCU

fu v fa v

fara firma
expunere : citeva din încă
perile muzeului reproduc 
o casă cu încăperile, mo
bilierul și ambianța speci
fică tradițională.

Pină aici nimic neobiș
nuit. în multe sate șl ora
șe, stimulați și de entuzias
ta mișcare educativă pio
nierească a „Căutătorilor 
de țomori", elevii, -conduși 
cu pasiune și inițiativă de 
profesorii lor, au alcătuit 
veritabile muzee etnogra
fice, istorice, 'arheologice, 
toate cu scopul de a pune 
in valoare frumusețea și 
bogăția trecutului nostru 
istoric, a folclorului, a ve
chilor îndeletniciri popu
lare. Neobișnuit este (aptul 
că muzeul elevilor din 
Giarmata nu poate fi încă 
prezentat vizitatorilor atîta 
vreme cît un specialist de 
la Comitetul județean de 
cultură și educație socialis
tă Timiș nu va aviza fa
vorabil inaugurarea muzeu
lui. Micilor colecționari 
le-a trebuit mal bine de 
un an să adune piesele 
pentru muzeu. Oare cei 
care urmează a-1 confirma 
oficial existenta vor trebui 
așteptați tot atîta timp ?
riorica DINULESCU

bule să avem, totodată, permanent in 
vedere preocupările actuale ale po
porului nostru pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea, aslgurind redarea in artă, 
intr-o formă cit mai veridică și ex
presivă, a activității multilaterale, 
clocotitoare, ce so desfășoară in 
toate domeniile vieții sociale. Prac
tic, aici există un cimp nelimitat de 
inspirație. Arta, inclusiv cinemato
grafia, trebuie să contribuie nu nu
mai la redarea a ceea ce se reali
zează — aceasta are, desigur, o mare 
importanță — dar și la relevarea 
perspectivei, contribuind la crearea 
unui anumit mod de gindire și înțe
legere a dezvoltării viitoare, a pozi
ției omului în societatea pe care o 
edificăm".

Din acest punct de vedere, cine
matograful nostru a făcut interesanți 
și vitali pași înainte. Realizatorii — 
regizori, scenariști, actori etc. — au 
Început să înțeleagă mai clar că arta 
nu înseamnă goană după idei și sen
timente abstracte, așa-zis „general 
valabile" și aprioric „etern umane", 
și că adevărata generalizare artistică 
nu se poate produce decit exprimind 
și interpreted ideile și sentimentele 
concrete, așa cum apar in viața so
cială, ale epocii Istorice trăite.

Să luăm exemplul unei zone de 
preocupări manifestate in ultima vre
me de casele noastre de' filme. Pe 
făgașul trasat de Puterea și Adevă
rul au apărut filme ca Vifornița, 
Despre o anume fericire, Dragostea 
începe vineri, Proprietarii, Trei scri
sori secrete. Acestea sint mai mult 
decit generice filme de actualitate : 
ele se înmănunchează intr-un fel de 
ciclu dedicat adîncirii democrației 
socialiste, complexei problematici a 
acestui fenomen fundamental in 
viața morală a națiunii. Locul unor 
speculații abstracte, al „ficțiunii 
spectaculare pure" a fost luat de 
analiza unor fapte și a unor pro
cese umane efective, reale, semnifi
cative pentru existența noastră coti
diană și, mai ales, de perspectivă.

Dar, pe lingă o sporită^- sensibili
tate partinică față de conținuturile 
vieții sociale, important e să sem
nalăm progresiva ameliorare a cali
tății „modului specific" de expresie 
cinematografică. Fără a ignora ine
galitățile, existența anumitor limite

I
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(in unele cazuri destul de vizibile) 
putem afirma că, in genere, filmele 
amintite sint mai bine construite, 
mai coerente, mai dense decit altele, 
precedente. Ceea ce înseamnă că 
faptul ideologic, politic și faptul ar
tistic nu numai că nu se exclud, ci 
se condiționează reciproc. E drept, 
n-a apărut incă marea operă de artă, 
capodopera — fiindcă „medierile" 
expresive între fenomene, corelația 
dintre ele sint încă insuficient cău
tate, elaborate, nuanțate — dar ni
mic nu ne împiedică să evaluăm 
aportul acestor filme ca pe o treap
tă de acumulare în pregătirea unor 
opere de virf. Acestea se vor produ
ce, inevitabil, in momentul cind o 
personalitate artistică de anvergură 
va asimila și prelucra, cu originali
tate și talent, ideile, motivele, mo
dalitățile fazei preparatorii.

Seria filmelor „politice" sau, cum 
aș propune să se cheme, ciclul dedi
cat democrației socialiste ne oferă 
o triplă satisfacție. Intii, prin con
tribuția reală pe care o dă arta ci
nematografică la dezbaterea unei 
problematici vii, actuale, in dina
mica societății noastre contempo
rane. în al doilea rind, prin ciștigu- 
rile deopotrivă ideologico-politice și 
artistice înregistrate, datorită unei 
primenite viziuni a unității raportu
lui. conținut-formă (armonizare a 
„laturii conținutului" cu „latura 
formală"). în sfirșit, prin confirma
rea unei, teze teoretice marxiste, 
și anume aceea a legăturii inextri
cabile dintre artă și politică, din
tre faptul estetic și cel social. In 
alți termeni, însăși activitatea con
cretă a unor cineaști validează te
meinicia teoriei marxiste a artei, 
care depinde, întotdeauna, tocmai de 
precisa ei congruență cu faptele, cu 
praxis-ul. Filmele realizate in vre
mea din urmă — cele mai semnifi
cative dintre ele — stau mărturie 
pentru orientarea fecundă a artei 
noastre socialiste. Ele conturează, se 
poate spune, premise ideologice, po
litice, esteticele afirmării unei vii
toare școli cinematografice naționale, 
aducînd noi acumulări calitative in 
procesul de maturizare al filmului 
românesc.

„ROMÂNIA - FILM" prezintă:

OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT"

Producție „Mosfilm". Regia : A. Saharov. Cu : Vladi
mir Menșov, A. Vertinskaia.
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Consfătuirii activului de partid și de stat din domeniul 
comerțului exterior și cooperării economice internaționale

Din Inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președinte al Republicii Socialiste România, în 
zilele de 15 și 16 mai 1974 a avut loc Consfătuirea 
activului de partid și de stat din domeniul comer
țului exterior și cooperării economice interna
ționale.

Expresie a practicii profund democratice a con
ducerii partidului nostru de a promova dialogul 
viu cu comuniștii, cu activul de partid și de stat, 
cu colectivele largi de oameni al muncii din toate 
domeniile vieții economice și sociale, consfătuirea 
a prilejuit o aprofundată și exigenta dezbatere a 
tuturor laturilor activității de comerț exterior și 
de cooperare economică internațională, a exami
nat intr-un înalt spirit de responsabilitate parti
nică stadiul înfăptuirii hotăj-irilor Congresului al 
X-lea și .Conferinței Naționale ale partidului pri
vind acest sector de activitate.

Participanții la consfătuire au scos în evidență 
preocuparea permanentă a conducerii de partid 
și de stat pentru dezvoltarea și perfecționarea ac
tivității de comerț exterior și de cooperare eco
nomică internațională. Pe baza hotăririlor Con
greselor al IX-lea și al X-lea și ale Conferințelor 
Naționale ale partidului, a fost transpus in viață 
un ansamblu de măsuri vizînd stabilirea unei le
gături mal directe între producție și activitatea 
de comerț exterior, aceasta devenind o preocupare 
de interes general, o cauză a întregului popor.

Ampia activitate a partidului și statului nostru 
de intensificare a schimburilor și cooperării inter
naționale se înscrie organic in politica externă a 
României, consacrată apărării intereselor poporu
lui român, apropierii dintre popoare, colaborării 
dintre națiuni suverane și egale în drepturi, in
staurării unei păci trainice pe planeta noastră, 
asigurării progresului și civilizației fiecărui popor.

Consfătuirea a relevat, in mod deosebit,. rolul 
esențial pe care îl au in ridicarea pe o treaptă 
superioară a comerțului exterior și cooperării 
economice activitatea multilaterală, neobosită a 
secretarului general al partidului, vizitele efec- 
t.iațe în țări din Europa, Asia. Africa. America 
Latină și America de Nord, convorbirile rodnice 
cu numeroși conducători de partid și de stat. Vi
zitele efectuate au deschis largi posibilități de 
dezvoltare a schimburilor cu zone din cele mai di
ferite ale globului, documentele și acordurile în
cheiate cu aceste ocazii constituind o contribuție 
inestimabilă la extinderea și diversificarea rela
țiilor economice cu țările vizitate, la cauza cola
borării economice internaționale, a întăririi păcii 
si securității în lumea întreagă, corespunzător ce
rințelor coexistenței pașnice.

Dind glas gîndurilor și sentimentelor comuniș
tilor. colectivelor largi de oameni ai muncii, între
gului nostru popor, pârtiei pan ții- la consfătuire 
au exprimat deplina .recunoștință și înalta pre-? 
țuire față de activitatea bogată și rodnică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija perma
nentă cu care orientează și îndrumă comerțul ex
terior și cooperarea economică internațională și se 
angajează ferm să îndeplinească în cele mai bune 
condiții sarcinile ce le revin, să transpună exem
plar în fapte politica partidului și statului în acest 
important domeniu de activitate — parte inte
grantă a programului de dezvoltare multilaterală 
a orînduirii socialiste în România.

Dezbaterile consfătuirii au relevat că, pe baza 
rezultatelor remarcabile obținute de oamenii 
muncii in industrie, agricultură, cercetare știin
țifică, în toate domeniile de activitate,-comerțul 
exterior al României a înregistrat o puternică 
dezvoltare, structura exporturilor s-a îmbunătă
țit, s-a extins activitatea de cooperare. Totodată, 
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participanții la dezbateri au pus în evidență ne
ajunsurile care se manifestă încă în aceste do
menii, au formulat propuneri concrete privind 
căile și modalitățile de îmbunătățire in continua
re a comerțului exterior și cooperării economice 
internaționale.

Conștienți de necesitatea obiectivă a intensifi
cării participării țârii la diviziunea internațio
nală a muncii, ca factor de mare însemnătate în 
construirea societății socialiste multilateral dez
voltate, in realizarea obiectivului de diminuare 
și eliminare intr-un termen cit mai scurt a de
calajului față de țările avansate din punct de ve
dere industrial, în creșterea venitului național și, 
pe această bază, a nivelului de trai al întregului 
popor, participanții exprimă hotărirea de a ac
ționa cu fermitate pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru de extindere și di
versificare a relațiilor economice internaționale, 
de adîncire a colaborării economice cu toate ță
rile socialiste, de intensificare a legăturilor eco
nomice cu țările in curs de dezvoltare din Asia, 
Africa și America Latină, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, pe baza prin
cipiilor respectării independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, neamestecului în 
treburile interne șl avantajului reciproc.

Dînd o înaltă apreciere analizei ample, apro
fundate. făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
activității de comerț exterior și de cooperare e- 
conomică internațională, consfătuirea își însu
șește pe deplin ideile și indicațiile de o deosebită 
valoare principială și practică cuprinse în expu
nerea secretarului general al Partidului Comu
nist Român, președinte al Republicii Socialiste 
România, și se angajează ferm să depună toate 
eforturile pentru aplicarea lor în viață, pentru a 
ridica pe o treaptă calitativ superioară întreaga 
activitate de comerț exterior și de cooperare e- 
conomică internațională.

1. Pornind de la indicațiile secretarului gene
ral al partidului, în centrul activității organelor 
colective de conducere, organelor și organizațiilor 
de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din ministere, unități cu activitate de co
merț exterior, centrale și întreprinderi producă
toare va sta înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin în domeniul relațiilor economice ex
terne. Participanții la consfătuire asigură condu
cerea partidului și statului că vor depune întreaga 
energie și pricepere pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de export, realizarea în bune condiții 
a importurilor planificate, sporirea simțitoare a 
eficienței întregii activități de comerț exterior, 
dezvoltarea cooperării economice internaționale.

2. Organele colective de conducere din minis
terele economice, din centrale și întreprinderi pro
ducătoare își asumă obligația de a-și îndeplini cu 
înaltă răspundere'politică sarcinile pe Ifnia reali
zării integrale a producției destinate exportului, 
modernizării in ritm rapid în toate sectoarele a 
produselor, ridicării substanțiale a nivelului teh
nic și calitativ al mărfurilor. Organele și organi
zațiile de partid vor lua măsuri ca organele colec
tive de conducere să asigure orientarea produc
ției pentru export în conformitate cu cerințele 
existente și de perspectivă ale piețelor externe, 
combâtînd cu hotărîre orice tendințe de a se pro
duce mărfuri care nu corespund unor necesități 
interne sau externe. Participanții au exprimat ho- 
tărîrea de a acționa pentru organizarea cu priori
tate a producției pentru export, de a materializa 
angajamentele asumate pentru realizarea de pro
ducții suplimentare în principal în produse des
tinate exportului, creînd astfel condiții pentru în
deplinirea și depășirea prevederilor de export.

3. Organele colective de conducere, organele și 
organizațiile de partid se angajează să-și intensi
fice preocupările pentru a asigura condițiile dez
voltării în perspectivă a comerțului exterior, să 
acționeze cu perseverență pentru îmbunătățirea, în 
continuare, a structurii exportului, pentru valorifi
carea cit mai eficientă a potențialului tehnic, ma
terial și uman al economiei noastre socialiste. Ex
portul de mașini și utilaje trebuie să devină sec
torul conducător în ansamblul exportului nostru, 
punind accentul pe dezvoltarea exportului de In
stalații complexe, mașini-unelte moderne, produse 
ale sectorului electronic, alte mașini de înalt nivel 
tehnic, care valorifică superior munca socială. In 
industria metalurgică, chimică, ușoară, alimentară,, 
a lemnului și materialelor de construcții, în cele
lalte sectoare se va trece în mod hotăril la pro
ducția de mărfuri superior prelucrate, la diver
sificarea sortimentelor, îmbunătățirea cohtinuă a 
calității și a modului de prezentare, în vederea 
realizării la export a unor prețuri superioare. Ac- 
ționînd hotărît pe această linie, participanții la 
consfătuire, toți factorii din sfera producției și cea 
a desfacerii pe piețele externe se obligă să asi
gure o multiplicare a aportului valutar la tona de 
materie primă prelucrată în industria noastră.

4. Relevînd importanța activității de import în 
realizarea obiectivelor planului național unic de 
dezvoltare economico-sociaJă, consfătuirea a ex
primat hotărirea de a înfăptui, in cele mai bune 
condiții, programul de aprovizionare din import a 
economiei naționale cu materii prime. Comuniștii, 
toți lucrătorii din Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internaționale, din cele
lalte ministere economice au obligația să asigure, 
prin contracte de lungă durată și prin acțiuni de 
cooperare, surse certe, stabile pentru materiile pri
me necesare economiei naționale în-cincinalul ur
mător.

5. Participanții au exprimat hotărirea de a ac
ționa pentru asigurarea importului de utilaje ne
cesare obiectivelor de investiții în deplină concor
danță cu termenele de punere în funcțiune, urmă
rind efectuarea acestor importuri în cit mai mare 
măsură pe calea acțiunilor de cooperare. Se va 
acționa energic pentru folosirea rațională a fon
durilor valutare, pentru dimensionarea importu
rilor la strictul, necesar, prin folosirea mai largă 
a resurselor și posibilităților producției interne. 
Organele și organizațiile de partid vor întreprinde 
acțiuni largi, de masă, pentru lichidarea impor
turilor de produse pe care economia noastră le 
poate realiza, pentru combaterea hotărîtă a ori
cărei risipe de valută.

6. înțelegînd rolul tot mai important al coope
rării economice internaționale, ca formă superi
oară de manifestare a relațiilor economice dintre 
state, de fructificare a avantajelor diviziunii in
ternaționale a muncii, par.ticipanțiila consfătuire 
se angajează să acționeze 'cu" foaT^ehergra pentru 
extinderea acestei activități cu toate țările lumii, 
în condițiile creșterii interdependențelor în eco
nomia mondială, este necesar ca factorii de răs
pundere din domeniul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale să asigure o 
participare activă a țării la activitatea organiza
țiilor economice internaționale, la rezolvarea pe 
baze juste și echitabile a problemelor cu care 
este confruntată lumea de azi în domeniul mate
riilor prime și pe plan valutar, pentru instaurarea 
unei noi ordini în relațiile economice interna
ționale.

O atenție deosebită se va acorda adîncirii și 
perfecționării cooperării cu țările socialiste mem
bre ale C.A.E.R., atît pe baze bilatejale cît și în 
cadrul Programului complex, menit să contribuie
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la asigurarea progresului rapid al economiilor 
naționale și întărirea fiecărei țări, la apropierea 
și egalizarea nivelurilor de dezvoltare, la valorifi
carea tot mai eficientă a resurselor lor materiale 
și umane. Totodată, se va acționa pentru dezvol
tarea colaborării economice cu toate țările socia
liste, în interesul propășirii lor, al afirmării so
cialismului în ansamblu.

Participanții la consfătuire se angajează să ac-, 
ționeze hotărît pentru extinderea și adîncirea 
cooperării economice a României cu țările in curs 
de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină. 
Participanții asigură conducerea de partid și de 
stat că vor îndeplini în cele mai bune condiții 
obiectivele de cooperare stabilite cu ocazia vizi
telor făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
numeroase din aceste țări, punînd în valoare po
sibilitățile largi create, vor acționa ca raporturile 
economice cu țările respective să constituie un 
exemplu de relații noi de colaborare, cu adevărat 
rodnice și eficiente, de sprijin reciproc în lupta 
comună pentru progres, pentru abolirea politicii 
imperialiste de dominație și dictat și afirmarea 
unei politici de înțelegere și conlucrare între toate 
popoarele și statele lumii.

Totodată, se va acționa în direcția lărgirii re
lațiilor de cooperare cu țările capitaliste avan
sate din punct de vedere industrial, pe baze re
ciproc avantajoase, în spiritul coexistenței pașni
ce între state cu orînduiri sociale diferite.

In extinderea cooperării economice cu toate ță
rile, participanții la consfătuire, toți lucrătorii 
din sistemul comerțului exterior vor porni de la 
necesitățile prioritare ale planurilor economice, 
urmărind, in primul rînd, asigurarea economiei 
naționale cu materiile prime necesare din im
port, prin constituirea, pe bază de interes reci
proc. de societăți mixte și prin livrări de mașini 
și instalații necesare dezvoltării economice a ță
rilor partenere. Participanții se. angajează -sâ a- 
corde maximă atenție realizării unei eficiențe e- 
conomice cît mai mari a fiecărei acțiuni de coo
perare. Comuniștii, toți lucrătorii din sectoarele 
de cooperare ale ministerelor economice, centra
lelor și întreprinderilor industriale vor acționa 
pentru reducerea efortului valutar la realizarea 
acțiunilor de cooperare, aportul României urmînd 
să constea, în principal, din livrări de instalații, 
utilaje și mașini, elaborarea de proiecte și docu
mentație tehnică, acordarea de asistență tehnică 
și pregătirea de specialiști.

7. Consfătuirea a exprimat angajamentul de a 
pune în centrul preocupărilor creșterea substan
țială a eficienței operațiunilor de comerț exte
rior, considerînd înfăptuirea acestui obiectiv fun
damental drept o obligație zilnică, o sarcină per
manentă. Participanții la consfătuire, toți facto
rii antrenați în activitățile de comerț exterior se 
angajează ca — în. paralel cu acțiunile pe linia 
îmbunătățirii structurii de mărfuri, a parametri
lor tehnici și funcționali ai produselor și redu
cerii costurilor interne de producție — să dea 
maximă atenție prețurilor de export și import, 
care reprezintă problema centrală a eficienței. 
Vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății de comercializare, pentru o mai bună selec
ționare a piețelor de export și import pentru rea
lizarea exportului la prețurile cele mai. avanta
joase și contractarea importurilor la prețuri e- 
chitabile. Comuniștii, toți lucrătorii din sectoare
le financiare vor lua măsuri radicale pentru a 
asigura eficiența corespunzătoare operațiunilor 
de export și import, astfel îneît activitatea de 
comerț exterior să contribuie în cît mai mare 
măsură la creșterea venitului național. Atingerea 
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acestui țel Incumbă obligația pentru toți facto
rii din sfera producției și comercializării de a a- 

enaliza temeinic ce mărfuri se produc, cu ce chel
tuieli, cît se realizează la expprt și ce beneficiu 
rezultă.

0. Consfătuirea a pus în evidență necesitatea 
perfecționării, în continuare, a organizării acti
vității de comerț exterior. Organele colective de 
conducere ale ministerelor, cu sprijinul organelor 
și organizațiilor de partid, se angajează să eli
mine dispersarea unităților cu activitate de co
merț exterior, cît șl a specialiștilor. Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale trebuie să își exercite în mai bune 
condiții rolul de organ răspunzător pe ansam
blul economiei naționale pentru întreaga ac
tivitate de comerț exterior și de cooperare.

9. Ridicarea pe o treaptă 'superioară a activității, 
în domeniul relațiilor economice externe impunâ 
sporirea contribuției misiunilor diplomatice și 
agențiilor economice ale țării noastre din străinătate 
la realizarea activității de export, import și de coo
perare economică. Organele colective de conducere 
și organele de partid din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale se angajează să ia 
măsuri pentru a antrena, în mai mare măsură, 
aparatul ambasadelor și agențiilor economice In 
cunoașterea conjuncturii piețelor de mărfuri, a 
perspectivelor de dezvoltare a țărilor partenere, 
în identificarea posibilităților de intensificare a 
schimburilor comerciale și cooperării economice cu 
acestea, în tratarea acordurilor și contractelor, în 
rezolvarea diferitelor aspecte concrete ale activi
tății de comerț exterior. Vor fi luate măsuri pen
tru raționalizarea și folosirea cît mai eficientă a

vaparatului agențiilor economice, pentru reducerea 
la strictul necesar,a deplasărilor în străinătate. De 
asemenea, consfătuirea a subliniat necesitatea ra
ționalizării și folosirii mai eficiente a rețelei de 
societăți comerciale mixte din străinătate, antre
nării acestora, în primul rînd, pentru impulsiona
rea exportului românesc de produse superior pre
lucrate.

10. Consfătuirea a scos în evidență o seamă de 
deficiențe în stilul de muncă al lucrătorilor din 
activitatea de comerț exterior, In îndrumarea și 
controlul îndeplinirii sarcinilor. Participanții se 
obligă să-și perfecționeze pregătirea de speciali
tate și politică, să sporească operativitatea și exi
gența în rezolvarea problemelor, să-și dezvolte 
spiritul partinic, combativitatea revoluționară, să 
militeze neabătut pentru aplicarea cu fermitate în 
întreaga lor activitate a normelor vieții și muncii 
comuniștilor, a principiilor eticii și echității socia
liste, să acționeze cu cel mai înalt spirit de răs
pundere, ca activiști de partid, in înfăptuirea poli
ticii partidului și statului în domeniul relațiilor 
economice externe.

★
Participanții la consfătuire, în numele comuniș

tilor, al tuturor lucrătorilor din sistemul comerțu
lui exterior, asigură conducerea de partid și de 
stat, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că nu vor 
precupeți nici un efort în transpunerea exemplară 
în viață a angajamentelor asumate, că vor munci 
cu entuziasm și abnegație pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest ân., pentru a 
intîmpina cu noi și remarcabile succese cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub ju
gul fascist și cel de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, pentru crearea condițiilor de 
afirmare .plenară a comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale ca pîrghie puternică 
în înfăptuirea programului făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Pentru 50000 kg sfeclă de zahăr la hectar

HOTĂRÎTOARE ESTE BUNA
Întreținere a culturilor

Pentru a se asigura materia primă necesară producerii zahărului, 
s-a prevăzut ca in 1974 să se obțină cu 2.5 milioane tone mai multă sfe
clă de zahăr decit anul trecut. Experiența unităților agricole a dove
dit că, prin aplicarea corectă a tehnologiilor, recolta medie la hectar 
poate crește de două-trei ori față de cea realizată in mod obișnuit. 
Programul special întocmit in acest scop prevede ca pe 60 000 ha sfe
cla să se cultive în condiții de irigare, iar din această suprafață, pe 
20 000 ha, prin tehnologii speciale urmează să se obțină o producție 
de 50 000 kg sfeclă la hectar. Realizarea producțiilor mari prevăzute 
impune ca lucrările de întreținere — inclusiv irigatul — să se facă cu 
c a mai mare răspundere. Tocmai aceasta am urmărit in cadrul rai- 
dului-anchetă întreprins in cooperativele agricole din județele Dolj, 
Ialomița, Arad și Bacău.

în județul DOLJ, din cele 101 
cooperative agricole cultivatoare de 
sfeclă de zahăr. 43 și-au propus ca. 
pe o suprafață totală de 5 200 hectare, 
să obțină cel puțin 50 000 kg la hec
tar. In aceste unități se constată o 
vie preocupare pentru executarea la 
un inalt nivel calitativ a lucrărilor 
de Întreținere. La cooperativa agri
colă Plosca se cultivă 220 hectare cu 
sfeclă de zahăr și. după cum ne spu
nea președintele Constantin Ciovică, 
pe întreaga suprafață urmează să se 
realizeze 55 000 kg la ha. Lucrările 
de întreținere sint de bună calitate. 
La ferma condusă de tehniciană a- 
gronom Ecaterina Gheorghiță. pe 
întreaga suprafață de 40 ha s-a asi
gurat o desime de peste 100 000 plan
te la hectar. Și la cooperativa agri
colă ..7 Noiembrie1* din Birca. din 
cele 220 ha cu sfeclă, pe 130 ha se 
va realiza o producție de 50 000 kg 
Ia hectar. Inginerul șef al cooperati
vei. Sandu Manda. ne-a spus că 
pentru asigurarea desimii optime 
fiecare țăran cooperator care lu
crează în acord global la sfecla de 
zahăr a mers pe rind și acolo unde 
a constatat că desimea nu este co
respunzătoare a completat sămînța 
manual, cu săpăliga. Asemenea pre
ocupări am constatat și la cooperatJ- 
vele aericole Boureni. Băilești. Afu
mați, Galicea Mare, care au suprafețe 
mari cu sfeclă de zahăr. Merită sub
liniată acțiunea care se desfășoară 
in majoritatea cooperativelor agricole 
din județul Dolj de a aplica fertili
zarea lazială, măsură de mare im

portanță pentru obținerea unor pro
ducții sporite.

Și in județul IALOMIȚA, 47 de 
cooperative agricole și-au propus să 
obțină, in acest an. cel puțin 50 tone 
de sfeclă de zahăr la hectar pe

cuție. In unele cooperative agricole 
— Miloșești, Smirna, Scinteia, Bor- 
cca, Dor Mărunt, Gheorghe Doja — 
unde plantele sint mai dezvoltate, a 
început și prașila a doua. După exe
cutarea celei de-a doua prașile^ va 
începe fertilizarea fazială. In acest 
scop, la 100 de cultivatoare se adap
tează dispozitive pentru aplicarea 
îngrășămintelor.

Suprafața pe care, în unitățile a- 
gricole cooperatiste din județul A- 
RAI), se preconizează obținerea unei 
producții medii la sfecla de zahăr 

•* de 50 000 kg pe hectar însumează 
1 200 hectare. Terenurile au fost a- 
lese cu grijă, intreaga suprafață a 
fost bine fertilizată, semănatul s-a 
executat Ta timp, asigurindu-se in 
medie 100 000 plante la hectar. Acum,

DE LA CORESPONDENȚII „SCINTEII" DIN JUDEȚELE D0U, 
IALOMIȚA, ARAD ȘI BACÂU

4 430 ha terenuri irigate. în momen
tul de față, in toate unitățile sfecla 
a răsărit frumos și se dezvoltă bine. 
Prima prașilă manuală a fost aplica
ta pe intreaga suprafață de 11 169 
ha, iar cea mecanică — pe 1 270 ha. 
O cultură model au cooperatorii din 
Ciulnița. Aici, momentul mai dificil 
a fost răsărirea. „Solul a făcut o crus
tă — ne-a spus inginerul șef. Virgil 
Vidrașcu. Plantele mai viguroase ră- 
săriseră, dar altele nu aveau putere 
să iasă la suprafață. Am introdus 
aici aripile de ploaie și după 3 ore 
de irigații crusta a cedat. La o săp- 
tămină. intreaga cultură era răsări
tă1*. De menționat că — prin organi
zarea muncii in acord global — prima 
prașilă a fost execuiată pe întreaga 
suprafață in numai două zile. In u- 
nitățile agricole din raza S.M.A. Ba- 
laciu s-a încheiat prima prașilă ma
nuală pe întreaga suprafață de
5 000 ha. Răritul s-a executat pe 70 
la sută din suprafață și s-au erbici- 
dat 1 000 ha, lucrare in curs de exe

la cooperativele agricole „Siriana** 
și „Podgoria" din Șiria, la cele din 
comunele Vladimirescu, Iratoșu, Sin- 
tana, Comlăuș, Păuliș etc., care au 
suprafețe cu sarcină specială, iri
gațiile și prașilele manuale se exe
cută cu multă răspundere. Toate 
cele 1 200 • hectare au fost iriga
te prima dată, iar mai bine de 50 
la sută din suprafață a fost udată 
și a doua oară. Cit privește prași
lele. pină la ora actuală s-au efectuat

prașila I manuală și mecanică, 
răritul și continuă prașila a doua 
manuală. „In condițiile acestui an, 
cind dezvoltarea buruienilor este 
puternică, am luat măsuri să exe
cutăm un număr mai mare de pra- 
șile — spunea ing. Petre Mateescu, 
director adjunct al direcției agrico
le județene Arad. Avem toate con
dițiile ca pe cele 1 200 hectare să e- 
fcctuăm, pină la 15 iulie, încă trei 
prașile, adică in total 5“.

In județul BACAU, după cum ne 
spunea ing. Dumitru Găină, directo
rul direcției agricole județene, in
treaga suprafață de 6 000 ha culti
vată cu sfpelă de zahăr este lucra
tă in acord global. In baza contrac
tului încheiat, fiecare cooperator cu
noaște suprafața de teren și ce pro
ducție trebuie să obțină. La Său- 
cești, de pildă, peste 200 de oameni 
lucrau pe tarlaua de la Schineni. 
Cooperatorii din brigăzile conduse 
de Elena Apostoaie și Vasile Ena- 
che au prevăzut să obțină o produc
ție medic de 50 000 kg sfeclă la ha. 
De aceea, cind s-a dat semnalul în
ceperii prășitului, au ieșit cu toții 
la lucru. Ei se străduiesc să termi
ne prășitul la vreme și în condiții 
cit mai bune. Aceeași muncă intensă 
se desfășoară și pe ogOarele coope
rativelor agricole din Hemeiuși, Fă- 
răoani, Letea Veche, Mărgineni. La 
cooperativa agricolă din comuna Ni
colae Bălcescu lucrau pe cimp peste 
600 cooperatori. In ciuda timpului 
instabil, aici sint prășite zilnic cite 
20 ha cu sfeclă de zahăr.

Din ancheta noastră a reieșit că peste tot unde s-a propus să se 
delimiteze anumite suprafețe de teren cultivate cu sfeclă de zahăr 
pentru a se obține 50 000 kg la hectar se muncește cu sirguință 
pentru aplicarea întocmai a tehnologiilor stabilite. Este necesar ca, 
in continuare, să se manifeste o grijă deosebită pentru efectuarea nu
mărului stabilit de prașile, a fertilizării faziale și irigațiilor. Nu tre
buie precupețit nici un efort pentru aplicarea întocmai a tehnologiei 
sfeclei de zahăr, intrucit de executarea la timp șl de calitate a tuturor 
lucrărilor depinde nivelul recoltei din toamnă.

Nistor ȚUICU. Lucian CIUBOTARU, 
Constantin SIMION, B. GHEORGHE

Intr-una din secțiile Întreprinderii „Electroceramica" din Turda

La „Electroceramica" - Turda

Modernizarea produselor se împletește 
cu eficienta economică

Una din principalele 
preocupări ale specialiș
tilor de la „Electrocera- 
mica“-Turda este înnoi
rea și modernizarea con
tinuă a producției. Cea 
mai nouă realizare in 
acest sens o constituie 
izolatorii ceramici rezis- 
tenți in medii poluante, 
verificați in laboratoarele 
de înaltă tensiune ale 
întreprinderii, dotate cu 
cele mai moderne insta
lații și aparataje, precum 
și pe rețelele electrice 
aeriene. Au fost introdu
se în fabricație noi ti
puri de izolatori pentru

transformatoarele de 110 
Kv, izolatori pentru se
paratoare de 132 Kv și 
220 Kv, in mai multe 
tipodimensiuni. în același 
timp. au. fost reproiectați 
izolatorii suporți SAIC, 
SB și SC, in vederea îm
bunătățirii caracteristi
cilor acestora. De aseme
nea, a fost reproiectată 
intreaga gamă de piese 
ce compun soclul „Mig
non" cu performanțe teh
nice ridicate și gabarit 
scăzut.

„Electroceramica“-Tur- 
da, a cărei producție a 
crescut in acest an de

circa 6«ori, față de 1968, 
este principala producă
toare din țară de izola
tori ceramici pentru sec
torul energetic și electro
tehnic pentru joasă, me
die și înaltă tensiune. 
Aici se fabrică peste 1 200 
de sortimente de izola
tori. Ponderea o dețin 
izolatorii de 20 Kv pen
tru linii electrice aeriene
— o remarcabilă realizare 
tehnică a colectivului de 
muncă de aici.

— Paralel cu preocu
pările pentru înnoirea și 
modernizarea producției
— ne spune tovarășul Ion

Moraru, directorul Între
prinderii — avem in ve
dere și asigurarea mij
loacelor tehnice necesare 
pentru realizarea unei 
producții în condiții de 
eficiență economică ridi
cată. In prezent, între
prinderea noastră a atins 
nivelul cel mai inalt al 
productivității muncii 
prevăzută de acest cinci
nal, precum și cele mai 
scăzute cheltuieli mate
riale de producție prevă
zute pentru aceeași peri
oadă.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scintell"
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EXTERNE
«-JU1U Guvernului Republicii So- 
ciillsie România.

Curmul a an«l z.M activitatea de 
tnv<'.bui si construcțU-montal des- 
.ajurată de ministere pe primele 4 
luni din acest an $i a stabilit mă
suri pentru . accelerarea producerii 
și livrării utilajelor tehnologice, in- 
tenurjraroa execuției lucrărilor de 
montaj pe șantiere. mai buna nrga- 
nrnare a tuturor lucrărilor de inves
tiții in vederea punerii in funcțiune 
la termen a capacităților st obiecti
velor planificate in anul 1974.

nul a analizat 
stadiul pregătirii planului de inves

întoarcerea din Austria a delegației 
Marii Adunări Naționale

Delegația perla montară română, 
condusă de t^vs-râsul M.ron C>n- 
rian tie eseu, președintele Marii Adu
nări Naționale. care, la invitația 
Conciliului Național al Austriei, a 
fă-ut o vizită oficială In această 
tar-, s-q inflpniot. simbătă seara, in 
Can tali.

DiH delegație au f.’eut parte depu
tat u Al j.vnr.dru Sonoovici, pro-

_> țî ■ COTSCiqil
si .✓ -mporturi și președintele

i p’-rl'.memar pentru relații 
do t .eterne intre România și Au«- 
ir ion Anton» membru al Consi
liului de Stat, rectorul Institutului 
politehnic din Timișoara. Anton 
Brcuenhofer, redactor-șef al ziaru-

Delegația parlamentară română n 
avut ieri o întilnire cu membri ai 
Consiliului Național și ai Consiliu
lui Federal — cele două camere ale 
Parlamentului austriac.' Au luat 
parte Anton Benya. președintele 
Consiliului Național, Helene Tschit- 
schko, președintele Consiliului Fe
deral. Robert Weisz. j'ful fracțiunii 
parlamentare socialiste, Stephan 
Koren, șeful fracțiunii parlamentare

Plecarea reprezentantului Republicii Ciad
Simbătă dimineața a părăsit Ca

rn Mbai- 
toudji, mdmbru al Consiliului Execu
tiv al Mișcării Naționale pentru Re
voluții Socială și Culturală, pre
ședintele Consiliului economic și 
social din Republica Ciad, care, la

A apărut: „REVISTA ECONOMICĂ"
Sub egida Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice șl Sociale 

— Institutul Central de Cercetări Economice, ca rezultat al unificării 
publicațiilor „Probleme economice" șl „V:ata economică", a apărut 
primul număr al publicației „REVISTA ECONOMICĂ".

Revista, publicație de politică, practică și teorie economică, tra
tează problemele îndeplinirii planului național unic de dezvoltare 
economică și socială, aie perfecționării conducerii economiei, ale 
dezvoltării teoriei economice, problemele relațiilor economice inter
naționale și cuprinde un bogat material informativ.

„REVISTA ECONOMICĂ" se adresează lucrătorilor din economie, 
cercetare și invățămint, tuturor celor Interesați de evoluția șl sem
nificația fenomenelor economice interne și internaționale.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 si 22 mai a.c. In țară : Vreme ră
coroasă la început. apoi In încălzire 
ușoară. Ceru: va fi variabil, cu inno- 
rări mai accentuate in jumătatea de

• SPORT • SPORT • SPORȚ> SPORȚ
FOjTBAL: „Uvertura" etapei a 29-a
C.F.R.-Cluj a ciștigat in fața liderilor

Iată. deci, că tocmai cea mai pu
țin probabilă alternativă — deși, de
sigur. nu in totalitate exclusă — 
a fost consemnată ieri pe stadionul 
C.F.R. din Cluj : echipa-gazdâ, a- 
flată in cursa de evitare a retrogra
dării. a întrecut pe Universitatea 
Craiova, ale cărei veleități și mari 
șanse la cucerirea titlului slnt bine 
cunoscute. Ceea ce s-a confirmat 
intru totul a fost caracterul luptei 
pentru rezultat. încleștarea de e- 
nergii și ambiții. Cu excepția pri
melor citeva minute, imediat după 
Începerea jocului, și a finalului de 
meci, in restul timpului regulamen
tar al meciului, fotbaliștii ceferiști 
și-au impus, am putea spune, per
sonalitatea. depunind un efort ex
traordinar. care s-a soldat cu o fru
moasă și meritată victorie. Echipa 
craioveanâ s-a văzut suită să acțio
neze mai mult in retragere, fiind 
deseori derutată de pasele repezi și 
precise ale atacanților ciujeni.

In afara momentelor de gol (in- 
scr.se. pentru clujeni — de Moga 
in minutele 24 și 68. iar pentru cra- 
joveni de Velea în min. 74). meciul 
de ieri avea să fie presărat cu nu
meroase faze fierbinți la ambele 
porti. precum și cu o serie de ra
tări din cele cărora le spunem, de 
obicei, incredibile. Neșansa i-a ur
mărit mai ales pe craioveni : de 
două ori insă in calea golului a stat 
portarul clujean Moldovan, care a 
blocat temerar și sigur mingea ce 
mai trebuia doar împinsă In poar
tă. iar o dată... fundașul craiovean 
Velea. ce nu a putut transforma 
pcnaltiul din min. 43.

Scorul de 2—1 pentru C.F.R. oferă, 
intr-adevăr. învingătorilor speranțe

AZI, ÎN CAPITALĂ
„PRIMĂVARA SPORTIVA IN HE

RĂSTRĂU". Manifestație polisportivă 
de masă, in organizarea consiliului 
municipal pentru educație fizică și 
sport. Concursuri și demonstrații 
sportive pe terenurile și aleile din 
parcul „Herăstrău" (in jurul bazei 
sportive a clubului ..Metalul") : cros, 
patinaj cu rotile, tenis de cimp. tir. 
popice, volei, modelism și navomo- 
deli-m. motocicllsm etc. — cu înce
pere de la ora 9.

ATLETISM • Concursul republican 
de primăvară al seniorilor (de Ia ora 
]'.39, p? stadionul Republici:) • 
„Circuitul P.T.T.". concurs interna
țional de marș. Startul (ora 8,30) 
sosirea — str. Maior Coravu. 

tiții pe anul 1975 și a luat măsuri 
pentru intensificarea activității da 
elaboraro a documentațiilor tehni- 
eo-o-onamice, de contractare a uti
la Hor tehnologice, in vederea pre
gătirii temeinice n tuturor condițiilor 
pentru realizarea planului de inves
tiții pe anul viitor.

A fost dezbătută totodată activi
tatea de normare a muncii pe anul 
1973 $1 s-au indicat măsurile ce tre
buie luate de Întreprinderi, centrale 
5i ministere pentru îmbunătățirea 
acestor activități.

Guvernul a rezolvat apoi unele 
probleme curente.

lui „Neuer Weg", și Eleonora Nilca, 
director general al Combinatului 
textil din Cisnădie.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
d legația a fost salutată de Iile 
M . 'S'U. vicepreședinte al Marii
A< mări Naționale. Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. deputațl, membri ni Grupului 
parlatneritar pentru relații de prie
tenie dintre România și Austria.

Era de față Tassilo Ogritiz. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București.

♦
La plecarea din Vlena. delegația 

a fost condusă de președintele Parla
mentului. Anton Benya, și de alți 
membri ai Parlamentului austriac.

★
poouliste, Tassilo Brocsigke, șeful 
adjunct al fracțiunii parlamentare 
liberale. Otto Libal, președintele 
Grupului parlamentar do prietenie 
Austria—România, alți parlamentari. 
Delegația română a vizitat, de ase
menea, municipalitatea orașului Vie- 
na. unde a fost întimpinată și a 
avut o convorbire prietenească cu 
primarul Vienei, Leopold Gratz.

invitația C.C. al P.C.R.. a făcut o 
vizită de prietenie in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau tovarășul Emil Drăgănescu, 
membru a! Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, președintele C.S.P., ac
tiviști de partid. (Agerpres)

est a țării, unde vor cădea ploi loca
le cu caracter de aversă. In rest, aver
se izolate. Vînt potrivit. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse intre 2 și 
12 grade, Izolat mal coborite in de
presiunile din estul Transilvaniei, iar 
maximele vor oscila Intre 13 și 23 de 
grade. în zona de munte se vor sem
nala averse de lapovlță și ninsoare. In 
București : Vreme răcoroasă la înce
put. apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt potrivit.

că ar mal putea să se salveze. Sim
plu. firește, nu va fi, deoarece 
..zestrea" este încă mică, iar pro
gramul in continuare nu este deloc 
ușor. Craiovenii — jucători masivi, 
insă greoi mai ales pe un asemenea 
teren, precum cel de, ieri, de la Cluj 
— rămin mai departe lideri ai cla
samentului, cu un avantaj (ce s-ar 
putea reduce la un punct. doar 
dacă Dinamo învinge azi pe C.S.M. 
Reșița).

Cum am mai anunțat, astăzi se 
dispută următoarele partide : la 
București, dimineața, de la ora 11.30, 
Steaua — Universitatea Cluj (pe sta
dionul Steaua), iar după-amiază, de 
la ora 17,00, Dinamo — C.S.M. Reșița 
(pe stadionul Dinamo). în țară, de la 
ora 17. F.C. Constanța — Sportul stu
dențesc. U.T.A. — Rapid. Steagul 
roșu — Politehnica Timișoara. F.C. 
Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș, S.C. 
Bacău — Jiul și Politehnica lași — 
F.C. Argeș.

Aproape fără excepție, fiecare din 
aceste meciuri are miza lui. echipele 
vizind victoria fie pentru a ajunge sau 
a se consolida pe pozițiile fruntașe, fie 
pentru evitarea in final a ultimelor 
trei locuri ale clasamentului — sor
tite... trecerii în divizia B — fie. pur 
și simplu (de ce nu ?) pentru onoa
rea culorilor clubului.

I. DUMITRIU

în citeva rin duri
• Pe stadionul Republicii, in prima 

zi a concursului de atletism pentru 
„Cupa primăverii", constănțeanul 
Ilie Floroiu a corectat recordul na
țional in proba de 10 000 m plat 
(28'42”6/10). Alte noi recorduri : tri
plu salt — Bedrosian 15,64- m juni
ori), 400 m plat : feminin — Ma
riana Suman 53”3/10 (senioare). La 
disc Argentina Menis a aruncat 
62.48 m.

o Caravana competiției cicliste 
„Cursa Păcii" a făcut Ieri un nou 
popas, de data aceasta la Karl Marx- 
Stadt.

în clasamentul individual, pe pri
mul loc se află Stanislaw Szozda, 
urmat la trei secunde de compatrio
tul său Mytnlk.

Din echipa română (care ocupă 
locul 10. la 25'43'' de lideră), primul 
in clasamentul general individual 
este Ion Cernea (locul 31) la 9’51”, 
N. David ocupă locul 37, la 12’39”. iar 
Teodor Vasile locul 44. la 20 de mi
nute.

TIBCO 74

Negocieri și contracte fructuoase
Azi se închide prima ediție a Tirgului Internațional București de 

bunuri de c -11:11 - TIBCO '74. Tirgul a prilejuit negocieri fructuoase 
intre reprezentanți ai întreprinderilor noastre de comerț exterior și 
oameni de afaceri de la peste 300 de firme și organizații comerciale 
din numeroase țâri. Multe dintre negocieri au șl fosț finalizate in 
contract!'. Pe linia exporturilor pot fi menționate contractele inchc- 
iate de întreprinderile de comerț exterior „Tehnoforcstexport". „Con- 
fex". ..Trioovxport", „Arpimcx", „Fibrex", „Stircx" șa. cu firme din 
Anglia. Austria. Franța, R. D. Germană, R. F. Germania, Israel, 
Liechtenstein. Olanda, Siria, Suedia și din alte țări, In baza cărora 
România va livra însemnate cantități de mobilă, confecții, tricotaje, 
încălțăminte și alic produse ale industriei ușoare, fire și fibre chi
mice, obiecte do sticlărie ș.a. întreprinderea „Mercur" a încheiat con
tracte cu parteneri din Ungaria și U.R.S.S. privind schimbul de di
verse bunuri.

Interesul suscitat de această manifestare economică internațională 
a fost relevat și in codrul unor declarații făcute de personalități care 
au vizitat tirgul, precum și de directori ai pavilioanelor țărilor parti
cipante.

Wcnlkc Brings, mi
nistrul federal al co
merțului din R. F. Ni
geria : „TIBCO '74 
este foarte bine orga
nizat și slnt convins 
că el reprezintă o 
contribuție deosebită 
in promovarea comer
țului între țâri. Prima 
participare a Nigeriei 
la această manifestare 
s-a soldat cu încheie
rea unor contracte. 
Cele văzute în pavili
oanele dumneavoastră 
mi-au permis să cu
nosc stadiul atins de 
industria românească 
și, in special, de cea 
a bunurilor de con
sum".

Wadim Mictkowskl. 
director al pavilionului 
polonez : „România
este un partener im
portant al Poloniei in 
comerțul exterior. 
TIBCO ’74 a oferit un 
bun prilej pentru a 
diversifica schimbu
rile reciproce, a asi
gurat condiții exce
lente — pe care le-am 
fructificat din plin — 
pentru o cunoaștere 
mai aprofundată a 
necesităților țărilor 
noastre. Prima ediție 
a Tirgului interna

țional de bunuri de 
cânsum de la Bucu
rești, care s-a remar
cat printr-o foarte 
bună organizare, prin 
succesul de public șl 
prin schimburile pe 
care le-am perfectat, 
poate fi considerată 
un succes".

Carmen Santurio 
Bertran, directoarea 
pavilionului Republi
cii Cuba : „Am pre
zentat la București 
citeva din mărfurile 
tradiționale de ex
port cubaneze, cave 
s-au bucurat de apre
cierea participanților 
la TIBCO '74. Cit pri
vește oferta româ
nească, m-au impre
sionat deosebit măr
furile din standurile 
întreprinderii „Elec- 
tronum" pentru ni
velul înalt de teh
nicitate".

Iuliana Kiss, con
ducătoarea delegației 
ungare : „TIBCO '74 
a constituit un prilej 
bun de cunoaștere re
ciprocă. Succesul de 
care s-a bucurat in 
rindul oamenilor de 
afaceri această primă 
ediție a Tirgului inter
național de bunuri de

Cronica zilei
Tovarășul Miron Constantinescu, 

președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
a adresat tovarășului Kiro Gligorov, 
președintele Adunării R.S.F. Iugosla
via. o telegramă de felicitare cu pri
lejul alegerii sale in această funcție.

★
Simbătă seara a sosit in Capitală 

o delegație a Partidului social-creș- 
tin (flamand și valon), condusa 
de Wilfried Martens, președin
tele Partidului social-creștin fla
mand, și Albert Parisis, mem
bru al comitetului directorial al 
Partidului social-creștin valon, care, 
•la invitația Consiliului Național • al 
Frontului Unității Socialiste, va face 
o vizită in țara noastră. La aeropor
tul Otopeni, oaspeții belgieni au fost 
salutați de Mihai Drăgănescu și Ta
mara Dobrin, vicepreședinți ai Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, și de alte persoane ofi
ciale.

★
în perioada 15—18 mai. Lajos 

Faluvdgi, ministrul finanțelor Repu
blicii Populare Ungare, a făcut o vi
zită in țara noastră, la invitația con
ducerii Ministerului Finanțelor. Cu 
acest prilej au fost examinate unele 
probleme privind relațiile valutar- 
financiare bilaterale care prezintă in
teres reciproc și a avut loc un schimb 
de păreri și informații în legătură cu 
experiența celor douâ țări in per
fecționarea instrumentelor financiare.

★
La București a avut loc. simbătă la 

amiază. încheierea unei convenții 
privind dezvoltarea colaborării in 
domeniul industriei cimentului între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană. Documentul a fost semnat, 
din partea română, de loan Bogdan

(Urmare din pag. I)

Desigur, dimensiunile procesului de 
apropiere și egalizare a nivelului de 
dezvoltare pot fi apreciate numai pe 
bază de comparații între o țară și 
celelalte țări — comparații in măsu
ră să evidențieze conținutul și am
ploarea problemelor care se pun și 
se ccr a fi rezolvate in domeniul 
dezvoltării forțelor de producție, in 
ridicarea condițiilor de trai material 
și cultural, in raportul dintre pro
ductivitatea socială a muncii, na
țională și internațională. Egalizarea 
nivelurilor de dezvoltare este meni
tă să asigure o reală aplicare a 
diviziunii internaționale a muncii, 
ca diviziune care — spre deosebire 
de cea de tip capitalist — este me
nită să nu perpetueze împărțirea in 
țări industriale și țări agricole, ci» 
dimpotrivă, să ducă la o dezvoltare 
continuă a fiecărei țâri socialiste 
pe calea progresului industrial.

Desigur, egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare presupune in primul 
rind eforturi proprii intense ale 
popoarelor din țările socialiste care 
au pornit de la un nivel scăzut de 
dezvoltare, reclamă desfășurarea unor 
eforturi energice pentru progresul 
economic accelerat, in care scop este 
necesară alocarea unei cote-părți ri
dicate din venitul național pentru 
fondul de acumulare. In același 
timp, cerințele egalizării presupun 
obținerea unor avantaje relative 
in schimburile internaționale. care 
să favorizeze dezvoltarea intr-un 
ritm mai accelerat a țărilor mai ră
mase in urmă. Apare, astfel, ca o 
problema importantă, de mare in
teres reciproc, necesitatea sprijinirii 
țărilor care au de lichidat decalajele 
ce le despart de țările mai dezvol
tate — problemă care se pune, de 
altfel, pe ansamblul vieții internațio
nale, și cu atit mai mult în relațiile 
dintre țările socialiste.

Realizarea egalizării între țările 
membre ale C.A.E.R. a fost inscrisă 
ca un obiectiv de prim ordin al 
preocupărilor privind adincirea și 
perfecționarea cooperării economice 
dintre aceste țări. „Programul com
plex", adoptat in iulie 1971, sublinia
ză in acest sens : „Problemele apro
pierii și egalizării treptate a nivelu
rilor de dezvoltare economică a țâri
lor membre ale C.A.E.R. trebuie să 
fie luate in considerare in țoale 
domeniile și formele concrete aie 
colaborării". Pornind de la acest 
considerent, „Programul complex" 
prevede un ansamblu de' modalități 
și de forme a căror înfăptuire este 
menită Jă sprijine statele mai puțin 

consum de la Bucu
rești. judicioasa or
ganizare asigurată de 
gazde, eforturile fă
cute pentru ca toată 
lumea să fie mulțu
mită slnt citeva argu
mente pentru a con
sidera că TIBCO a 
debutat cu mult suc
ces in rindul mani
festărilor economice 
internaționale".

Dr. Werner Hubcr, 
directorul pavilionu
lui Austriei : „Ca o 
expresie a relațiilor 
economice bune, a 
unor schimburi co
merciale dinamice in
tre țările noastre, 
participarea celor 19 
firme austriece la 
TIBCO '74 s-a sol
dat cu rezultate de 
care putem să ne de
clarăm mulțumiți. 
Contractele semnate, 
contactele avute cu 
reprezentanții între
prinderilor românești 
de comerț exterior au 
relevat multiple posi
bilități pentru dez
voltarea schimburilor 
reciproce, diversifica
rea formelor și moda
lităților in direcția 
cooperării".
Dan Constantin

Butoi, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini grele, 
iar din partea coreeană de Li Iăng 
Cian, ministru adjunct la Ministerul 
Afacerilor Economice Externe. Era 
prezent Li Min Su. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

*
Ministrul federal al comerțului 

din Republica Federală Nigeria, We- 
nike Briggs, care a făcut o vizită în 
țara noastră, a părăsit, simbătă, Ca
pitala.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării- -Eco
nomice Internaționale, Roman Mol
dovan, președintele Camerei de Co
merț și Industrie, de alte• persoane 
oficiale.

în aceeași zi, ministrul nigerian 
Wenike Briggs s-a intilnit cu Vasile 
Patilineț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcție, cu 
alți membri ai conducerii ministe
rului. Cu acest prilej au fost discu
tate probleme referitoare la coope
rarea româno-nigeriană, atît în do
meniul exploatării și industrializării 
lemnului din unele masive forestiere 
ale Nigeriei, cit și in cel al materia
lelor de construcții.

'★
Directorul executiv la Fondul Mo

netar Internațional. Pieter Lieftinck, 
care a făcut o vizită in țara noas
tră, a părăsit Capitala. La plecare, 
pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Iulian Bituleanu, ad
junct al ministrului finanțelor.

*
Simbătă a sosit în Capitală o de

legație comercială din Scoția, con
dusă de J. S. M. Taylor, director ge
neral al firmei Eadie Bros et Com
pany. (Agerpres) 

dezvoltate industrial, participante la 
C.A.E.R., în accelerarea progresului 
lor economic și tehnico-științific, in
clusiv prin acordarea de asistență 
și preferințe temporare, în vederea 
creării condițiilor optime pentru ca 
aceste țări să poată participa la spe
cializarea și cooperarea internaționa
lă in producție, la introducerea teh
nicii de virf in ramurile importante 
ale industriei, la lucrări de cercetare 
științifică-, proiectări în domenii noi 
ale tehnicii etc. în asemenea preve
deri și in traducerea lor in viață iși 
găsește expresie principiul nou, pro
priu relațiilor dintre statele socia
liste. anume colaborarea și întraju
torarea tovărășească in spiritul in
ternaționalismului socialist.

Egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică
Pe bună dreptate se consideră că 

suportul trainic al colaborării eco
nomice intre țările socialiste este 
internaționalismul ; așa cum este 
cunoscut, internaționalismul socialist 
are ca atribute esențiale solidarita
tea și întrajutorarea frățească intre 
țările care făuresc noua orînduire, 
el găsindu-și manifestarea. concretă 
in sprijinul activ și permanent acor
dat popoarelor a căror economie 
este mai rămasă în urmă pentru a 
ajunge la nivelul celor cu o econo
mic avansată.

în condițiile epocii noastre, al că
rei conținut fundamental este tre
cerea a noi și noi popoare pe ca
lea socialismului, desfășurarea cu 
succes a acestui proces istoric este 
influențată intr-o largă măsură de 
puterea de afracție a socialismului. 
Iar pentru ca socialismul să-și spo
rească necontenit această putere de 
atracție, el pu poate să înfățișeze 0- 
menirii tabloul unor țări inegal dez
voltate. ci, dimpotrivă, imaginea u- 
nor țări care colaborează și se în- 
trajutorează frățește, făcind să dis
pară decalajele dintre ele și avan- 
slnd in front unit spre noi trepte ale 
civilizației socialiste. De o deosebi
tă importanță este faptul că, in vir
tutea unității dialectice dintre fac
torii național și internațional, reali
zările pe care fiecare țară socialistă

Congresul P. C. 
din Canada

TORONTO 18 (Agerpres). — La 
Toronto, in prezența a aproximativ 
200 de delegați din întreaga țară, 
s-au deschis, simbătă, lucrările Con
gresului al XXII-lca al Partidului 
Comunist din Canada. în raportul 
prezentat cu acest prilej, William 
Kashtan, secretar general al parti
dului, a subliniat creșterea și Întă
rirea forței socialismului in lume, 
lupta susținută a forțelor democra
tice pentru destindere pe plan Inter
național. Raportorul s-a referit la evo
luția situației interne din Canada șl, 
in context, la activitatea desfășurată 
de partid pe diverse planuri.

FIDEL CASTRO DESPRE 
SARCINILE 

AGRICULTURII CUBANEZE
HAVANA 18 (Agerpres). — Luind 

cuvintul in localitatea La Plata, 
provincia Oriente, cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a proclamării 
reformei agrare, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar al Cubei, 
Fidel Castro, a adresat țăranilor cu
banezi chemarea de a căuta noi for
mule. superioare, pentru sporirea 
producției agricole și pentru folo
sirea integrală a terenurilor culti- 
vabile de care dispune țara. El a 
subliniat că sporirea producției agri
cole și a productivității poate fi ob
ținută. in principal, prin elaborarea 
unor planuri de stat in domeniul 
agriculturii și prin întărirea coope
rării dintre țărani. în acest sens, 
Fidel Castro a relevat că, in pre
zent, este necesar să se treacă la 
elaborarea unor forme superioare 
de cooperare, cu .precădere pentru 
culturile de bază existente in Cuba. 
Primul ministru cubanez s-a referit, 
totodată, la întărirea alianței mun- 
citorești-țărănești, in procesul revo
luției cubaneze.

Alegerea noilor 
reprezentanțe 

populare în R.D.G.
BERLIN (Corespondentul nostru, 

C. Varvara, transmite). — La 19 mai 
in R.D.G. vor avea loc alegerile pen
tru reprezentanțele populare ale ra
ioanelor, orașelor și comunelor. în 
pregătirea alegerilor au avut loc nu
meroase adunări, prilejuind dezba
teri, bilanțuri ale realizărilor social- 
economice, propuneri in legătură cu 
dezvoltarea in continuare a orașelor 
și comunelor ; s-au desfășurat, tot
odată. acțiuni de înfrumusețare a 
localităților.

Organele nou alese vor activa în 
baza noii legi privind reprezentan
țele populare, care stabilește înda
toririle acestora in ce privește îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale populației, aproviziona
rea, asistența sanitară și socială, 
transportul în comun, protejarea 
mediului înconjurător ctc. Pentru 
rezolvarea operativă a cererilor cetă
țenilor este prevăzută îmbunătățirea 
colaborării dintre organele centrale 
și locale, simplificarea și reducerea 
cheltuielilor aparatului administrativ.

In cadrul alegerilor vor fi desem
nați aproape 191 000 deputați, din 
candidații propuși de Frontul Națio
nal. In ce privește componența, se 
are‘in vedere'creșterea procentului 
,de tineri și femei in viitoarele orga
nisme.

Io obține în construcția socialistă 
corespund intereselor vitale ale pro
priului popor și, totodată, reprezin
tă o contribuție de cea mai mare 
însemnătate la cauza generală a so
cialismului, la creșterea forței sale 
economice și politice, la afirmarea 
prestigiului său pe scară mondială, 
în acest sens, egalizarea nivelu
rilor de dezvoltate economică răs
punde nu numai cerințelor pro
gresului economic al fiecănei țări 
socialiste și a tuturor in an
samblu, dar și imperativului in
ternaționalist al sprijinirii luptei 
revoluționare a popoarelor din în
treaga lume. •

In același timp, egalizarea nivelu
rilor de dezvoltare economică este 

impusă și de cerințele întăririi con
tinue a unității și coeziunii țărilor 
socialiste. Este evident că această 
unitate va fi cu atit mai puternică 
cu cit relațiile de solidaritate vor 
grupa nu țări mult diferite ca stadii 
de dezvoltare economică, ci, dimpo
trivă. cil mai apropiate ca nivel.

De aci decurge și însemnătatea ca
pitală pe care o are promovarea con
secventă a principiilor pe care se 
bazează relațiile de tip nou dintre 
tarile socialiste — principiile inter
naționalismului, respectării suvera
nității de stat, independentei și in
tereselor naționale, neamestecului in 
treburile interne ale țărilor, egali
tății depline in drepturi, avantaju
lui reciproc șl întrajutorării tovără
șești. Ceea ce distinge și repre
zintă elemente in plus ale prin
cipiilor de relații dintre ță
rile socialiste față do princi
piile generale ale coexistentei paș
nice si colaborării între state cu o 
rinduiri sociale diferite este tocmai 
principiul întrajutorării tovărășești, 
al cărui sens este, firește, nu de a 
menține inegalitățile, ci. dimpotrivă, 
de a contribui la egalizarea nivelu
rilor de dezvoltare a tuturor țărilor 
socialiste.

•Folosirea avantajelor participării la 
diviziunea socialistă internațională a 
muncii a reprezentat un aport deo-

DIN PARTEA AGENȚIEI
ROMÂNE DE PRESĂ

Tn ultimele zile, Agenția română 
de presă — Agerpres a primit o serie 
de întrebări din partea unor cetățeni 
cu privire la evenimentele care au 
avut loc la Maalot (Israel) și cu ac
țiunile ambasadelor României din 
Tel Avlv și Beirut,'în legătură cu 
aceste evenimente, Agenția română 
de presă este in măsură sfț infor
meze următoarele :

în dimineața zilei dc 15 mal, Am
basada română Xlin Tel Avlv a co
municat că postul de radio israelian 
a anunțat ocuparea școlii din Maa
lot, din Gallleea Superioară, de către 
un comando de trei palestinenl care 
nu luat ca ostatici 87 de elevi israc- 
llcni. Potrivit postului de radio, in 
schimbul eliberării elevilor, grupul 
de comando a cerut punerea !n liber
tate a 23 de palestinenl deținuți In 
închisorile israeliene șl un avion care 
să-t transporte in afara Israelului, 
sollcitlnd, totodată, să fie însoțiți do 
ambasadorii României șl Franței a- 
creditați la Tel Aviv.

în dimineața aceleiași zile, la ora 
10,15, la Ambasada României de la 
Beirut s-a prezentat Abou Firaz, care 
s-a recomandat ca membru al con
ducerii Frontului Democratic și 
Popular pentru Eliberarea Palestinei. 
El a relatat că un grup de comando 
palestinean a ocupat școala din 
Maalot — Israel — luind ca ostatici 
un număr de elevi. El a arătat câ 
condiția eliberării ostaticilor este ca 
guvernul israelian să pună In liber
tate un număr de deținuți palesti- 
nenl, dind ca ultimatum ora 18. El 
a menționat că s-a adresat șefului 
Statului Major al armatei israeliene, 
precum și Ambasadei române la Tel 
Aviv, subliniind că acceptă să dis
cute cu autoritățile israeliene numai 
prin intermediul ambasadorului ro
mân.

Abou Firaz a arătat că conducerea 
F.D.P.E.F. solicită Ambasadei ro
mâne la Beirut să roage guvernul 
român să autorizeze pe ambasadorul 
său la Tel Aviv de a lua contact cu 
comandoul și a mijloci discuțiile cu 
autoritățile israeliene. De asemenea, 
a subliniat că s-a adresat cu încre
dere părții române și a menționat 
că dacă acesteia ii va fi cu putință 
să mijlocească discuțiile, va trans
mite cuvintul de ordine codificat cu 
care ambasadorul urmează să fie 
recunoscut de grupul de comando.

In legătură cu această solicitare, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
României a fost împuternicit să a- 
ducă la cunoștința ambasadorului 
israelian la București cererea con
ducerii F.D.P.E.P. Ministerul Afa
cerilor Externe a informat pe am
basadorul Israelian la București că 
partea română, pornind de la consi
derente umanitare, este dispusă să-și 
ofere bunele oficii in găsirea unei 
soluții, dacă și autoritățile israe
liene vor fi de acord cu aceasta.

în aceeași zi, la ora 15,30, am
basadorul României la Tel Aviv a 
primit acordul ministrului afaceri
lor externe al Israelului, care a spus 
că salută orice contribuție care ar 
putea conduce la soluționarea pro
blemei.

După aceasta, s-a menținut un 
contact permanent cu părțile impli
cate : prin Ambasada română din 
Beirut cu Abou Firaz, reprezentant 
al F.D.P.E.P., iar prin Ambasada ro
mână din Tel Aviv, cu autoritățile 
israeliene reprezentate prin genera
lul Shlomo Gazit, șeful serviciului 
de informații al armatei israeliene, 
care a venit în acest scop la amba
sada română.

Pe aceste căi s-au purtat negocie
rile intre părțile implicate cu pri
vire la condițiile practice de rezol
vare a acestei probleme, ajungindu- 
se la unele soluții. Astfel, partea 
israeliană a arătat că consimte să 
elibereze deținuții' palestineni și a 
promis că le pune la dispoziție un 
avion care să-i transporte in afara 
granițelor Israelului. Grupul de co
mando a promis că după transporta
rea in afara granițelor Israelului a 
deținuțllor palestinenl va elibera 50 
de ostatici, restul urmind să fie puși 
in libertate in momentul in care co

sebit la dezvoltarea economiilor na
ționale ale țârilor membre ale 

‘C.A.E.R., Înfăptuirea „'Programu
lui complex" fiind menită să spo
rească acest aport. Iar faptul că — 
așa cum arată analiza comparativă 
— continuă să existe decalaje foarte 
Importante între țâri, face ca pro
blema egalizării nivelurilor de dez
voltare să fie actuală, subliniază 
necesitatea de a se depune eforturi 
susținute atit în ce privește mobi
lizarea resurselor interne de către 
fiecare (ară, cit șl in ce privește 
acordarea de priorități țărilor mai 
puțin dezvoltate, spre a se ajunge 
cit mai repede la lichidarea discre
pantelor.

Socialismul se edifică de către 

state independente și suverane, care 
formulează in mod autonom obiecti
vele politicii interne și externe, în 
concordanță1 cu interesele vitale ale 
propriului popor, ținîndu-se seama 
de interesele cauzei generale a so
cialismului, ale ' întăririi colaborării 
și păcii in lume. Acest principiu 
călăuzește și activitatea de perfec
ționare și adincire a colaborării e- 
conomice dintre țările socialiste. 
„Această îmbinare — integrare, cum 
spun unii — a economiei, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu 
trebuie să afecteze, pină la urmă, 
dreptul poporului respectiv de a fi 
pc deplin stăpin pe bogățiile na
ționale, pe venitul național, de a fi 
in măsură să stabilească, de sine stă
tător, hotăririle majore în eo pri
vește direcțiile do dezvoltare a țării 
sale".

Există o strinsă legătură dialectică 
intre tendința de colaborare și a- 
pro-piere a economiilor naționale și 
afirmarea — in același timn — a 
acestora ca entități autonome ale 
unor state suverane. Astfel, intre ță
rile socialiste sint convenite acorduri 
în domeniile economic, tchnico-țtiin- 
țific, comercial, juridic și sint create 
organizații Internaționale cu funcții 
și Împuterniciri ce le sint conferite 
de statele interesate, dreptul de de
cizie asupra recomandărilor elabo

mandoului 1 s-ar fi pus la dispoziție 
un alt avion pe aeroportul din Tel 
Avlv.

Partea română a acceptat — la ce
rerea reprezentantului F.D.P.E.P. — 
ca doi membri al Ambasadei româ
ne din Tel AviV să însoțească pe cei 
23 de palestinenl care urmau să fie 
transportați cu avionul la Nicosia.

în timp cc continuau încă nego
cierile, la ora 18, partea israeliană 
a anunțat că forțele armate au luat 
cu asalt clădirea școlii ; in cursul 
acestei acțiuni au căzut victime un 
număr de copii nevinovați, precum 
și cei 3 membri ai comandoului.

în seara zilei de 16 mai, ambasa
dorul român la Tel Avlv a fost pri
mit de Abba Eban, ministrul de ex
terne al Israelului, care a exprimat 
guvernului român mulțumirile gu
vernului Israelian pentru contribuția 
pe care a adus-o In încercarea de a 
salva viața copiilor din localitatea 
Maalot,

De asemenea, reprezentanții 
F.D.P.E.P., prin ambasadele române 
din Beirut șl Damasc, au adus mul
țumiri guvernului român pentru e- 
forturile depuse în vederea evitării 
vărsării de singe in cazul acțiunii 
comandoului la școala din Maalot. 
Ei au subliniat că s-a apelat la 
sprijinul României, ca expresie a 
înaltei considerații, respectului și 
deosebitei încrederi pe care palesli- 
ncnii le nutresc față de guvernul 
român și pentru poziția acestuia in 
problema poporului palestinean.

★
în legătură cu evenimentele rela

tate, Agenția română de presă este 
împuternicită să declare urmă
toarele : *

Poporul român își exprimă regre
tul că nu s-a acționat pentru soluțio
narea Acestei probleme in mod co
respunzător pentru a se evita recur
gerea la luarea cu asalt a școlii și 
pierderea de vieți omenești. Totoda
tă. exprimă întreaga sa compasiune 
familiilor care au fost lovite de a- 
ceastă tragedie soldată cu pierderea 
vieții unor elevi gi a celor trei pa
lestineni.

Cele petrecute la Maalot demon
strează o dată in plus necesitatea 
imperioasă de a se ajunge cit mai 
grabnic la soluționarea pe cale po
litică a situației conflictuale din zonă.

In spiritul politicii sale consecven
te. Republica Socialistă România s-a 
pronunțat și se pronunță pentru re
zolvarea politică a conflictului din 
Orientul Apropiat, care să conducă 
la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967. la crearea condițiilor 
care să asigure independența și inte
gritatea tuturor statelor din zonă, la 
rezolvarea problemei poporului pa
lestinean, pornindu-se de la dreptul 
său de a se organiza de sine stătă
tor, inclusiv dreptul de a-și constitui 
un stat independent.

Exprimind solidaritatea cu lupta 
dreaptă a poporului palestinean, 
poporul român dezaprobă, totodată, 
acțiunile teroriste individuale, folo
sirea de copii nevinovați drept osta
tici — acțiuni care nu servesc miș
cării de eliberare, ci, dimpotrivă, ii 
aduc daune.

Poporul român dezaprobă de ase
menea acțiunile represive ale Israe
lului, bombardarea populației paș
nice din Liban — stat cu care Româ
nia întreține relații prietenești — și 
consideră că acestea nu pot decît să 
complice situația din Orientul Apro
piat, constituie o nouă sursă de în
cordare și tensiune, aducind preju
dicii în eforturile ce se depun pen
tru asigurarea unei păci juste și du
rabile in Orientul Apropiat

Guvernul român consideră că este 
o îndatorire de cea mai înaltă răs
pundere a statelor din zonă, a tu
turor țărilor lumii, de a acționa cu 
fermitate pentru stingerea focarului 
de încordare din Orientul Apropiat, 
pentru soluționarea rapidă a conflic
tului din această zonă in conformi
tate cu interesele supreme ale po
poarelor din Orientul Apropiat, ale 
tuturor popoarelor, ale păcii și des
tinderii internaționale.

rate In comun revenind guvernelor 
sau organelor competente naționale. 
Procesul de adincire a colaborării 
are un caracter interstatal, ceea ce 
exclude formele de integrare — 
suprastatală sau chiar transstatală 
—- specifice integrării capitaliste.

Viața a infirmat astfel concepțiile 
potrivit cărora in abordarea pro
blemelor privind proporțiile dez
voltării și însăși planificarea ar 
trebui avute in vedere așa-numite 
„complexe economice internaționale", 
iar procesul reproducției să fie ana
lizat nu plecînd de la economii na
ționale, adică de la realitățile lumii 
contemporane, ci de la o oarecare 
entitate abstractă — complexul eco
nomic internațional — in cadrul 
căreia ar avea loc o reproducție in
ternațională. Un asemenea punct de 
vedere denotă o interpretare eronată 
a conținutului procesului de inter
naționalizare a forțelor de produc
ție. Acesta este, desigur, un proces 
obiectiv, în virtutea căruia colabo
rarea economică devine tot mai ne
cesară ; dar intensificarea colaboră
rii implică prezența economiilor na
ționale ca entități de sine stătătoare, 
ca celule ale economiei mondiale 
contemporane, care vor dăinui încă 
o lungă perioadă istorică. Numai 
prin mijlocirea economiilor națio
nale se dă viață procesului dialectic 
in care, pe de o parte, relațiile eco
nomice se diversifică, iar, pe de 
altă parte, se perfecționează in con
dițiile adincirii colaborării și mai 
ales odată cu și sub influența creș
terii și diversificării acțiunilor de 
cooperare.

Diviziunea internațională socia
listă a muncii există și funcționează 
în condițiile desfășurării diviziunii 
mondiale a muncii. In mod cores
punzător, integrarea economică so
cialistă are loc în condițiile adin
cirii colaborării economice cu toa
te statele lumii. Este convin
gerea fermă a partidului nos
tru că înfăptuirea obiectivului ega
lizării necesită lărgirea și inten
sificarea colaborării și cooperării e- 
conomlce și tchnico-științifice cu 
țările membre ale C.A.E.R.. cu toate 
statele socialiste, cu celelalte țări 
ale lumii, încadrarea cit mai activă 
și mai eficientă 4n diviziunea mon
dială a muncii. Apreciind că toate 
formele de colaborare și cooperare 
economică sint eficiente in măsura 
în care reușesc să potențeze efortu
rile proprii in dezvoltarea economiei 
naționale, țara noastră participă acliv 
și in moduri cit mai variate la cir
cuitul economic mondial, la inten
sificarea cooperării internaționale.



viața internațională
Curs ascendent al relațiilor 

româno-italiene
ÎNCHEIEREA VIZITEI LA ROMA A MINISTRULUI AFACE

RILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI
ROM-\ IR (Corespondentă de la 

R- Bogdan)- — La invitația minis
trului afacerilor externe al Italiei, 
A'do Morn, ministrul afacerilor ex
terne al României. George Maco- 
v-"'Cu, a efectuat o vizită oficiala in 
Italia In zilele de 17 și IR mai.

In timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al României a fost 
nrim’t dc președintele Republicii 
Italiene, Giovanni Leone, căruia i-a 
transmis din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de prietenie, 
precum și urări de prosperitate și 
fericire pentru poporul italian. La 
rindul său. președintele Giovanni 
Leone a adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial și cele 
mai bune urări dc bunăstare și suc
cese pentru poporul român prieten.

Ministrul afacerilor externe al 
României a fost, de asemenea, pri
mit de președintele Consiliului da 
Miniștri al Republicii Italiene, Ma
riano Rumor. ?i a avut întrevederi cu 
ministrul italian al afacerilor ex
terne.

Constatând cu satisfacție cursul 
ascendent al raporturilor romăno- 
i’aliene, părțile au subliniat că un 
moment de o deosebită importanță 
in evoluția acestora il reprezintă vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
In Italia, care a avut loc în mai 1973. 
Cei doi miniștri au examinat posibi
le ățile concrete ale extinderii co
laborării româno-italiene pe diferite 
planuri, în spiritul Declarației so
lemne comune și al Acordului pe ter

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa 

ACCEPTAREA UNOR PROPUNERI Șl SUGESTII 
FORMULATE DE DELEGAȚIA ROMÂNA

GENEVA 18 (Agerpres). — In ultima perioadă, organele de lucru 
cu profil economic ale Conferinței pentru securitate și cooperare in
Europa au discutat cu prioritate 
rării și dezvoltării.

Delegația română s-a pronunțat 
pentru elaborarea unor prevederi 
concrete care să reflecte preocupă
rile actuale ale comunității interna
ționale. In acest sens, a făcut o se
rie de propuneri și sugestii de for
mulări in ceea ce privește domenii 
ca energia, materiile prime, trans
porturile și telecomunicațiile, așe
zarea schimburilor pe baze mai 
echitabile. Ca rezultat al acestor 
dezbateri, g-a ajuns la o serie de 
prevederi general acceptabile, care 
să fie incluse in documentele finale 
ale conferinței.

Astfel, au fost examinate pe larg 
problemele legate de elaborarea și 
punerea in aplicare a unor proiecte 
economice de interes comun, por
nind de la resursele naturale și po
tențialul economic ale țnrilor parti
cipante. O primă prevedere, conve-

Tirgul internațional de la Budapesta
BUDAPESTA ÎS (Corespon

dență de la Aurel Pop). — Vineri 
a avut loc inaugurarea noii edi
ții a Tirgului internațional de 
la Budapesta, in prezența lui 
■lend Fock, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Un
gare, și a altor conducători de 
partid și de stat. La festivitate 
au fost prezenți Ion Stoian, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo

.-------------------- DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL ÎN PORTUGALIA

„UN PRIM PAS SPRE
Aici, la Lisabona, cercurile cele 

mai largi ale opiniei publice au 
luat act cu deosebită satisfacție de 
acordul intervenit intre Portugalia 
și Guineea-Bissau privind începe
rea de tratative directe.

„Un eveniment de mare impor
tanță care confirmă încă o dată 
sensul schimbărilor politice din 
țara noastră" („DIARIO DE NOTI- 
CIAS") ; „Un prim pas concret pe 
calea soluționării politice a pro
blemelor teritoriilor de peste mări" 
(..REPUBLICA") — iată cîteva din 
manșetele sub care ziarele portu
gheze de simbătă dimineața anun
ță noile evoluții.

Sint cunoscute împrejurările prin 
care s-a ajuns la acest acord : Co
mitetul Executiv de Luptă al Parti
dului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) a propus noii 
conduceri din Portugalia începerea 
imediată de negocieri pentru solu
ționarea pe cale politică a conflic
tului. Răspunzind acestei propuneri. 
Junta portugheză de salvare națio
nală a luat inițiativa de a trimite 
in Senegal pe ministrul de externe 
al guvernului civil provizoriu, Ma
rio Soares, pentru a se intilni cu 
secretarul general al P.A.I.G.C., 
Aristides Pereira. între alternativa 
purtării negocierilor in condițiile 
continuării sau încetării focului, 
junta s-a pronunțat pentru această 
din urmă cale, convorbirile urmind 
să înceapă la 25 mai la Londra. In 
legătură cu importantul acord in
tervenit, au reținut in mod deosebit 
atenția aprecierile similare, practic 
identice din punct de vedere al con
ținutului, formulate de Aristides Pe
reira și Mario Soares, in sensul că 
6-a făcut „un prim pas spre des
chiderea drumului citre o soluție 
politică", „un pas concret spre 
pace".

Subliniind această convergență, 

men lung privind colaborarea econo
mică, industrială și tehnică dintre 
cele două țări, semnate cu ocazia vizi
tei la nivel înalt. Miniștrii au efec
tuat. de asemenea, un larg schimb de 
vederi asupra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale, mai ales 
asupra celor referitoare la securita
tea și colaborarea în Europa.

Părțile au exprimat dorința de a 
aprofunda colaborarea reciprocă, de 
d dezvolta relațiile tradiționale de 
prietenie Intre Romănia și Italia, In 
interesul celor două popoare, al păcii 
și securității In Europa fi in lume.

Ministrul de externe al României 
a făcut, simbătă dimineața, o vizită 
cardinalului Jean Villot, secretar de 
stat al Vaticanului. El a avut, de 
asemenea, o intîlnire cu Agostino 
Casaroli, secretarul Consiliului pen
tru problemele publice al Vaticanu
lui. In cursul celor două Întâlniri au 
fost abordate probleme ale vieții in
ternaționale actuale și in special cele 
legate de conferința pentru securitate 
și colaborare In Europa.

BERNA — Ministrul afacerilor ex
terne al României, George Maco- 
vescu. în trecere prin Elveția, a fost 
invitat de șeful Departamentului po
litic, consilierul federal Pierre Gra
ber, la Berna. Au avut loc convor
biri care s-au referit la chestiuni 
actuale ale situației Internaționale, 
de interes comun, in special asupra 
conferinței de securitate și cooperare 
la Europa.

uncle probleme importante ale coope- 

nită la propunerea delegației româ
ne, subliniază că organisme, firme 
și întreprinderi din toate țările tre
buie să aibă posibilitatea să-și ma
nifeste interesul față de proiectele 
comune și, pe bază de acord, să 
poată participa la realizarea acestor 
proiecte.

Un alt paragraf menționează că 
statele trebuie să încurajeze studie
rea posibilităților pentru realizarea 
de proiecte de interes comun în do
meniile resurselor energetice, ex
ploatării materiilor prime, transpor
tului și telecomunicațiilor. A fost 
convenit, de asemenea, un text in 
care se arată că realizarea de pro
iecte privind energia și materiile 
prime minerale trebuie să contribuie 
la întărirea cooperării economice pe 
termen lung și la dezvoltarea co-, 
merțului intre țările participante.

mice internaționale, și loan Co- 
toț, ambasadorul României la 
Budapesta.

La această ediție participă 
1 500 de firme din 25 de țări. 
România prezintă aparataj elec
tronic, locomotive pentru mine, 
excavatoare pe șenile, utilaj pe
trolier, autoturisme de teren 
ARO-240, autobasculante ,,Ro
man", calculatoare „Felix", e- 
chipament optic și altele.

ziarele reproduc totodată declara
ția făcută de Mario Soares cotidia
nului senegalez „LE SOLEIL" ime
diat după intilnirea de la Dakar : 
„Vrem să eliminăm Imaginea res
pingătoare a fascismului și a colo
nialismului șl să dăm Portugaliei 
adevăratele ei dimensiuni, ca țară 
liberă, deschisă și umanistă". Se 
informează, de asemenea, despre 
omagiul pe care ministrul de exter
ne portughez l-a adus fostului con

o Acordul pentru începerea tratativelor cu Guineea- 
Bissau salutat cu satisfacție © Omagierea lui Amilcar 
Cabrai © „Vrem să îndepărtăm imaginea respin
gătoare a colonialismului" © Perspectiva unor nego
cieri similare cu mișcările de eliberare din Angola 

și Mozambic

ducător al Mișcării,de Eliberare 
din Guineea-Bissau, Amilcar Ca
brai, asasinat anul trecut la Co
nakry de agenții poliției politice 
portugheze. „Lupta sa nu a fost in 
zadar", a declarat Mario Soares. 
Vineri seara târziu, Imediat după 
întoarcerea sa de la Dakar, el a 
prezentat guvernului un raport 
amănunțit asupra convorbirilor cu 
conducătorul P.A.I.G.C.

înscriindu-se în succesiunea ra
pidă a evenimentelor care au sur
venit după răsturnarea guvernului 
fascist- și instaurarea noului regim, 
sub conducerea președintelui Anto
nio de Spinola, aceste ultime evo
luții sint salutate cu bucurie de 
opinia publică portugheză, care, pe 
bună dreptate, apreciază că 6e des
chid perspective concrete încetării 
războiului colonialist purtat în

Tovarășul Kim Ir Sen 
a primit delegația U. T. C.

PHENIAN lfl (Agerprcs). — Tova
rășul Kim Ir Sen. secretar general 
al Comitetului Contrai al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, împreună cu soția, 
tovarășa Kim Săng E, a primit de
legația Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă dc tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu. prim-socrctar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului.

Primul secretar nl C.C. al U.T.C. 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu președintelui 
R.P.D. Coreene și tovarășei Kim 
Săng E un salut de prietenie și urări 
de prosperitate pentru poporul co
reean.

Washington; REEXAMINAREA RELAȚIILOR

WASHINGTON 18 (De la cores
pondentul nostru, C. Alexandroaie). 
— La recomandarea administrației, 
23 de personalități ale vieții politice 
americane au format o comisie ne
guvernamentală pentru reexamina
rea relațiilor Statelor Unite cu ță
rile latino-americane, inclusiv a po
liticii față de Cuba, caracterizată in 
cadrul recentei sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Statelor A- 
mericane drept „anacronică" și „a-

0 declarație a M.A.E
al R. D. Vietnam

HANOI 18 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație in legă
tură cu afirmația administrației sai- 
goneze că „este gata să se intîlneas- 
că cu ministrul afacerilor externe al 
R.D. Vietnam pentru a discuta nor
malizarea relațiilor dintre R.D. Viet
nam și Vietnamul de sud". In 
declarația M.A.E. al R.D. Vietnam 
se subliniază că, prin propunerea sa 
de a „deschide negocieri" cu R.D. 
Vietnam, administrația saigoneză în
cearcă să se prezinte drept singurul 
reprezentant legal al Vietnamului de 
sud și să conteste Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. O asemenea atitudi
ne contravine total prevederilor A- 
cordului de la Paris asupra Vietna
mului, subliniază declarația.

Reunlficarea patriei este dorința 
arzătoare a poporului vietnamez, re
levă declarația M.A.E. al R.D. Viet
nam. Poziția fermă a guvernului 
R.D. Vietnam și cea a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud este că reunifi- 
carea Vietnamului va fi realizată pas 
cu pas. cu mijloace pașnice.

Atentat sîngeros 
în Irlanda

DUBLIN 18 (Agerpres). — Ultimul 
bilanț al victimelor atentatelor cu 
bombe care au avut loc vineri la 
Dublin, publicat de politia irlande
ză, indică faptul că, in total, și-au 
pierdut viață 28 de persoane și 140 
au fost rănite, dintre acestea 103 a- 
flindu-se într-o stare gravă. Ex
ploziile bombelor, plasate in auto
vehicule, s-au produs la intervale de 
cîteva minute. între orele 16,30 și 
17,00, după încheierea programului 
de lucru, fapt ce explică numărul 
mare al victimelor.

Cabinetul Republicii Irlanda s-a 
reunit de urgență, sub președinția 
primului ministru. Liam Cosgrave, 
pentru a examina măsurile excepțio
nale de securitate ce se impun.

Africa, război ce a cerut un tribut 
atit de greu de singe și suferințe.

Intr-adevăr, aceste evoluții con
stituie un rezultat istoric care de
monstrează încă o dată că nici o 
forță nu poate infringe, lupta po
poarelor pentru libertate și neatir- 
nare, pentru afirmarea ființei lor 
naționale ; dimpotrivă, lupta de 
eliberare națională a popoarelor, 
din colonii a dat o grea lovitură' 
vechiului regim fascist, contribuind 

într-o mare măsură la doborirea 
lui. Totodată, ultimele evenimente 
vin să confirme, o dată in plus, că 
metodele politice, tratativele sint 
6ingura cale de rezolvare a proble
melor, oricit ar fi ele de complexe 
și complicate.

Aceasta este, după cum se știe, 
poziția statornică a României so
cialiste, care s-a pronunțat, in mo
dul cel mai hotârit pentru înceta
rea războiului colonial, pentru afir
marea dreptului inalienabil al po
poarelor aflate sub dominația co
lonială de a se dezvolta de sine 
stătător și a-șl organiza viața așa 
cum o doresc ; poporul român și-a 
manifestat neabătut solidaritatea 
și a acordat sprijinul său mișcări
lor de eliberare națională, recunos
cute de țara noastră ca singurele 
reprezentante autentice ale acestor 
popoare, România fiind, totodată.

Mulțumind, tovarășul Kim Tr 
Sen a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu un mesaj, exprimlnd sa
tisfacția sa pentru continua dezvol
tare a relațiilor frățești dintre cele 
două partide, guverne și popoare, 
ca șl recunoștința sa profundă față 
de sprijinul acordat do România, 
personal do tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luptei poporului coreean 
pentru unificarea pașnică și indepen
dența patriei.

Președintele Kim Ir Sen șl tova
rășa Kim Săng E au reținut pe 
membrii delegației la dejun. Convor
birea și dejunul s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

LATINO-AMERICANE
mințind de cele mai inghetate zile 
ale războiului rece“.

Observatorii politici din capitala 
S.U.A. apreciază că acest organism 
— din care fac parte, intre alții, 
Elliott Richardson și Nicholas 
Katzenbach, foști miniștri de justi
ție, Peter Peterson, fost ministru al 
comerțului, și alții — va recomanda 
guvernului și Congresului normali
zarea relațiilor diplomatice și co
merciale ale Statelor Unite cu Cuba 
și abolirea politicii de izolare a a- 
cestei țâri in cadrul continentului 
latin, precum și sprijinirea de către 
S.U.A. a eforturilor de revizuire a 
Cartei O.S.A., pentru a o aduce In 
pas cu noile realități și cerințe ale 
relațiilor internaționale contempo
rane.

agențiile de presă transmit:
La Vientiane • ■,vut ,oc 0 

întrunire a reprezentanților celor 
două părți in Comisia mixtă pentru 
îndeplinirea prevederilor Acordului 
de restabilire a păcii și înțelegerii 
naționale in Laos. A fost semnat un 
document cuprinzind reglementări 
referitoare la modalitățile de apli
care a încetării focului in Laos.

„Progresele înregistrate 
în cadrul convorbirilor sint 
atit de semnificative, incit am ho- 
tărit să mai rămin in zonă cîteva 
zile, pentru a ajuta părțile in cauză 
să ajungă la un acord asupra dezan
gajării forțelor lor ...........
clarat, la Damasc, 
Reuter, secretarul 
de Stat al S.U.A.,

militare", a de- 
potrivit agenției 
Departamentului 

Henry Kissinger.

chino-ssns-Comunicat
gdSZ» Agenția China Nouă a di
fuzat comunicatul cu privire la vizi
ta oficială efectuată in R.P. Chineză 
de președintele Senegalului. Leopold 
Senghor. Cele două părți, relevă co
municatul, consideră că relațiile din
tre state trebuie să 6e bazeze pe 
principiile respectului reciproc al 
suveranității și integrității teritoriale, 
neagresiunii mutuale, neamestecului 
in treburile interne ale celuilalt, egali
tății și avantajului reciproc, coexis
tenței pașnice. „Problemele fiecărei 
țări trebuie să fie soluționate de pro
priul ei popor, iar problemele inter
naționale trebuie să fie rezolvate de 
toate țările pe calea consultărilor ba
zate pe egalitatea in drepturi", sub-, 
liniază comunicatul.

Președintele Venezuelei,
Carlos Andres Perez, s-a pronunțat

PACE“
prima țară din afara continentului 
african care a stabilit relații diplo
matice cu Republica Guineea-Bis
sau. Evoluțiile cele mai recente nu 
fac decit să pună din nou in evi
dență principialitatea și justețea 
acestei poziții.

Angajarea de tratative de către 
noul guvern este, fără îndoială, o 
dovadă a realismului politic și lu
cidității, a Înțelegerii proceselor și 
noilor tendințe ce se impun in lu
mea contemporană. Aci se aprecia
ză că angajarea tratativelor cu 
Guineea-Bissau deschide posibili
tatea unor negocieri similare și cu 
mișcările de eliberare din Angola 
și Mozambic — cu atit mai mult 
cu cit noile autorități portugheze 
au declarat că sint gata pentru 
aceasta, subliniind, prin glasul pre
mierului Adelino Palma Carlos, 
urgența necesității de a se rezolva 
problema colonială „cea mai dra
matica și mai arzătoare". De alt
fel, primul ministru a declarat in
tr-un interviu că intenționează să 
facă o călătorie in Angola „cit de 
curind cu putință".

Promptitudinea cu care noul gu
vern a pășit la transpunerea in 
fapt a programului propus este, pe 
bună dreptate, apreciată de opinia 
publică, de cercurile politice largi 
ca o dovadă a hotăririi de a mer
ge înainte pe calea dezvoltării de
mocratice a Portugaliei, a lichidării 
politicii colonialiste și creării con
dițiilor pentru ca popoarele din 
colonii să se dezvolte de sine stă
tător. Fără îndoială că o aseme
nea soluție, răspunzind intereselor 
popoarelor africane din fostele co
lonii, va corespunde totodată inte
reselor poporului portughez, va 
crea condițiile pentru statornicirea 
unor relații noi cu aceste popoare, 
întemeiate pe normele respectului 
reciproc și egalității în drepturi, 
ale colaborării democratice.

V. OROS

AZI, iN CADRUL CELUI DE AL DOILEA

TUR DE SCRUTIN

Alegerea noului președinte 
al Franței

Astăzi se desfășoa
ră in Franța cel dc-al 
doilea tur dc scrutin 
pentru alegerea nou
lui președinte al re
publicii. Cei doi can
didați rămași in com
petiție după primul 
tur : Francois Mit
terrand, liderul Parti
dului socialist, can
didatul comun al stin- 
gli. și Valery Giscard 
d'Estaing, lider al re
publicanilor indepen
denți, ministrul de 
stat al economiei și 
finanțelor, au desfă
șurat in ultimele două 
săptăminl o intensă 
campanie electorală, 
urmărită cu interes de 
electoratul francez. Ca 
un fapt semnificativ, 
confruntarea „in di
rect" dintre cei doi 
lideri politici in fața 
aparatelor de televi
ziune a fost vizionată 
de aproximativ 23 mi
lioane de telespecta
tori.

în expunerea orien
tărilor generale spe
cifice, Frangois Mit
terrand a subliniat li
niile directoare ale 
programului comun al 
stingii, pledind pen
tru găsirea de soluții 
la problemele pe care

le ridică Inflația și șo
majul, inegalitățile 
sociale și dificultăți
le categoriilor de
favorizate. El a ex
plicat care ar fi locul 
comuniștilor intr-un 
guvern democratic, 
precum șt rolul națio
nalizării principalelor 
grupuri industriale și 
financiare pentru o 
Franță liberă și inde
pendentă.

Valăry Giscard d’Es- 
taing a accentuat ne
cesitatea expansiunii 
economice și, a dat a- 
sigurări asupra con
tinuității eforturilor 
șl reformelor între
prinse de guvernele 
precedente. El a ex
plicat dificultățile ac
tuale prin criza mate
riilor prime și a pre
conizat o serie de mă
suri pentru consoli
darea situației econo
mice și financiare a 
țării.

Desfășurarea cam
paniei a accentuat și 
mai mult in ultimele 
zile procesul de cris
talizare a forțelor po
litice din Franța in 
jurul celor doi candi
dați. Astfel, in - spri
jinul lui Francois Mit
terrand s-au pronun

In favoarea organizării unei reuniuni 
a țărilor latino-americane producă
toare de materii prime, in vederea 
fixării unei poziții comune față de 
măsurile restrictive adoptate de ma
rile companii străine care operează 
pe teritoriul acestor state. Referitor 
la statutul Organizației Statelor A- 
mericane, președintele Perez a rele
vat că se impune o reorganizare a 
acestui organism interamerican, pen
tru ca toate țările membre să se 
bucure de drepturi egale de decizie 
în problemele discutate.

India a efectuat o ex
periență nucleară subSern- 

— a anunțat simbătă Comisia 
indiană pentru energie atomică la 
Delhi. Comunicatul, reluat de agen
țiile de presă, informează că expe
riența, efectuată la o adincime de 
100 de metri, constituie o parte a 
programului Indiei de studiere a 
exploziilor nucleare in scopuri paș
nice. Comisia pentru energie atomică 
subliniază că India nu are nici o in
tenție de a produce arme nucleare șl 
reafirmă opoziția guvernului indian 
față de utilizarea in scopuri militare 
a energiei nucleare.

Primul ministru peruan, 
Edgardo Mercado Jarrin, a declarat 
că recenta lege cu privire la pro
prietatea socială va contribui la re- 
modelarea orientării economice și 
politice a statului, răspunzind aspi
rațiilor poporului peruan. El a men
ționat, de asemenea, că reinvestirea 
unei părți din beneficiile fiecărei 
întreprinderi din sectorul social an
trenează crearea de noi locuri de 
muncă, rezolvind, astfel, problema 
folosirii miinii de lucru.

„Intercosmos-11". Potrh “ 
programului de colaborare a țărilor 
socialiste in domeniul explorării și

Australia. Ca urmare a unor ploi torențiale, la Melbourne s-au produs pu
ternice inundații — cele mai mari din ultimii 25 de ani. în foto: una din 

străzile Inundate ale orașului

ÎN ÎNTÎMPINAREA 
ANIVERSĂRII ELIBERĂ- 

Ril ROMÂNIEI
La Copenhaga a avut loc a 

treia întrunire din acest an a 
Asociației Danemarca-România. 
Cu acest prilej, Vagn Holmboe, 
profesor la Conservatorul din 
Copenhaga, a făcut o expunere 
despre muzica populară româ
nească, ilustrată cu cintece și 
dansuri înregistrate pe bandă.

La Rawalpindi a fost organi
zată o expoziție de fotografii 
despre țara noastră. în cuvin- 
tul rostit cu acest prilej, minis
trul pakistanez al sănătății și 
bunăstării sociale, șeic Moham
mad Rashid; a evidențiat bu
nele relații existente intre Pa
kistan si România, precum și 
succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., 
in toate domeniile de activitate. 

țat o scrie de foști co
laboratori al genera
lului de Gaulle, o 
fracțiune a tineretului 
U.D.R., precum și per
sonalități de diverse 
orientări politice din 
lumea științei, cultu
rii și artei. Pe de altă 
parte, Jean Jaques Ser- 
van-Schreiber, preșe
dintele Partidului ra
dical, a anunțat că 
va vota in favoarea 
lui Valâry Giscard 
d’Estaing.

Aproximativ 30 de 
milioane de francezi 
se prezintă astăzi 
pentru a doua oară
in fața urnelor. Con
form ultimelor son
daje de opinie, șan
sele celor doi candi
dați par a fi relativ 
egale, așa Incit orice 
pronostic este hazar
dat. Observatorii sint 
insă unanimi in a a- 
precia că noul preșe
dinte va fi ales cu o 
majoritate foarte re
dusă, in cadrul a 
ceea ce se conside
ră a fi „alegerile pre
zidențiale cele mai 
st rinse" din istoria 
Franței.

Paul 
DIACONESCU

Paris 

folosirii spațiului cosmic, In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntulul „Intercosmos- 
11“. El este destinat studierii radia
țiilor roentgen și ultraviolete ale 
Soarelui in straturile superioare ale 
atmosferei terestre. Aparatele de la 
bordul satelitului funcționează nor
mal.

Reuniunea anuală a re
prezentanților partidelor 
conservatoare și democrat- 
CrGStinO din Eur°Pa ?i-a început 
lucrările în localitatea finlandeză 
Haiko. Participanți din 14 târî — 
Suedia, Danemarca, Norvegia. Is
landa, Finlanda, Austria, Elveția, 
Belgia, Olanda, Italia, Luxemburg, 
R. ‘ F. Germania, Marea Britanie și 
Malta — dezbat la această consfă
tuire aspecte ale situației de pe con
tinentul european, principalele pro
bleme 'care confruntă respectivele 
partide in contextul afirmării cres- 
cinde a forțelor de stingă.

Tribunalul din Zanzibar 
a pronunțat sentința de condam
nare la moarte a 34 de persoane im
plicate in complotul din 1972. care a 
dus la asasinarea șeicului Abeid Ka- 
rume, fost vicepreședinte al Tanza
niei.

Cetățenii străini care vor 
efectua călătorii cu auto
mobilele în R. P. Ungară 
sau în tranzit prin această țară, de 
la data de 30 mai se vor putea apro
viziona cu benzină in Ungaria numai 
pe baza unor taloane speciale, pe 
care le vor putea cumpăra la punc
tele de frontieră, birourile de turism 
și alte instituții autorizate in acest 
sens.

Reuniunea miniștrilor 
culturii din țări socialiste I
HAVANA 18 (Corespondență de la 

M. Fabian). — între 13 și 18 mal, la 
Havana s-hu desfășurat lucrările 
celei de-a șasea reuniuni a miniș
trilor culturii din unele țări socia
liste. Au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria, Uniunea Sovietică și 
R.D. Vietnam. Delegația noastră a 
fost condusă de Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Participanții la reuniune au dez
bătut, intr-o atmosferă ele înțelegere 
reciprocă și prietenie frățească, pro
bleme legate de cooperarea culturală 
între țările lor.

La 17 mai, participanții la consfă
tuire au fost primiți de Osvaldo 
Dorticos Torrado, președintele Repu
blicii Cuba.

Dl PREIMIIHOIHI
• CIND AU APĂRUT

PENTRU PRIMA DATA ? 
Revista franceză „Science ct 
vie" publică un interesant ta
blou a ceea ce denumește „in
vențiile" sociale, din epoca pre
istorică și pinâ în zilele noas
tre. Căsnicia ar constitui prima 
asemenea descoperire, apărută 
încă in preistorie, „autorul" ei 
fiind... homo sapiens. Arta ar 
fi apărut, penlru prima oară, 
în Franța in anul 10 000 î.e.n. 
Sumerienilor le datorăm pri
mul guvernămint (3500 î.e.n.),
medicina (împreună cu egipte
nii, 3500 î.e.n.), armata (3000 
î.e.n.), atelierele (3000 î.e.n.), 
școlile (2500 î.e.n.), universită
țile (2500 î.e.n.), legile (2100 
î.e.n.). Cărțile și chirurgia sint 
creația egiptenilor și au apărut 
în anii 2800 î.e.n. și, respectiv, 
2550 î.e.n. Monezile au circulat 
pentru prima oară in Asia Mică 
incepind cu anul 700 i.e.n. Gre
cilor le sintem îndatorați pen
tru crearea spitalului (6O','< 
î.e.n.), republicii (600 i.e.n.). 
democrației (510 i.e.n.). Pri. 
grevă a fost declanșată de ple
beii romani și ea datează din 
490 Le.n. Primele ziare au a- 
părut in Germania, in 1609. 
Ideea partidelor politice este a- 
tribuită englezilor, care in 1641 
creează Camera Comunelor. Tot 
in Anglia a apărut și primul 
sindicat — al minerilor din 
Newcastle (1699).

• DEȘEURI MENAJE
RE TRANSFORMATE IN 
KILOWAȚI. s*1"1
Louis (Missouri) a fost pusă de 
curind la punct o metodă de 
utilizare a deșeurilor menajere 
provenite din gospodăriile ora
șului, pentru producerea de cu
rent electric. După îndepărta
rea, cu ajutorul unui magnet, a 
fragmentelor metalice — de- 
șeurile sint tocate și amestecate 
cu cărbune praf in cazanul uzi
nei electrice, care produce a- 
buri pentru o turbină de 140 
de megawați. Uzina, care uti
lizează zilnic 600 de tone de 
deșeuri, asigură o mare parte 
din nevoile de energie electri
că ale orașului.

• VIERMII DE MĂ
TASE iSI SCHIMBĂ RE
GIMUL. Cercetători japonezi I 
eu izbutit să crească cinci ge
nerații succesive de viermi de 
mătase, fără să utilizeze drept 
hrană tradiționalele frunze de 
dud. Acestea au fost înlocuite
cu un aliment artificial — a- 
mestec din turtă de soia, ami
don și substanțe chimice anor
ganice, la care au adăugat 
cîteva frunze de dud tăiate 
foarte mărunt. Noul produs, 
foarte ieftin, va permite o creș
tere rapidă a producției de fire 
de mătase. Mătasea obținută 
de la viermii hrăniți cu noul 
produs este calitativ la fel de 
bună ca și cea realizată prin 
metoda tradițională.

• O SUTA DIN CELE 
MAI VESTITE CAPODO
PERE ALE LUMII. ° veri- 
tabilă retrospectivă a artei uni
versale, sub forma unei colec
ții de o sută de medalii, va fl 
emisă de „Le M6daillier“, una 
din cele mai vechi case de bă
tut medalii din Franța. Colec
ția a fost întocmită in decurs 
de mai mulți ani, cu concursul 

•celor mai mari muzee, cum <<lpt 
Luvrul, Prado, British Museum, 
muzeul Vatican, Rijksmuseum 
din Amsterdam etc. Fiecare 
medalie, bătută în argint ma
siv, avind diametrul de 51 mm 
și greutatea de 65 grame, va re
prezenta pe o parte o operă de 
artă celebră (pictură, sculptură 
etc.), iar pe revers denumirea 
și numele autorului, precum și 
data creării.

• FRIGUL CONTRA 
REUMATISMULUI ? i» 
multe cazuri de reumatism, căl
dura este mai degrabă dăună
toare. La această constatare 
surprinzătoare a ajuns un grup 
de medici vest-gerniani. Trata
mentele cu raze infraroșii sau 
perne electrice au efecte pozi
tive asupra modificărilor pro
vocate de boală sau asupra pro
ceselor inflamatorii la încheie
turile afectate, numai atunci 
cind nu depășesc ca durată 10 
minute. Rezultate rfiult mai 
bune se obțin, in schimb, cu 
tratamente la rece, de pildă, 
împachetări cu gheață — afir
mă ei.

• MISTERUL PATRI- 
CIEI HEARST. Vești con- I 
tradictorii au fost vehiculate în 
presa occidentală in legătură
cu soarta Patriciei Hearst, fiica 
cunoscutului magnat al presei 
americane. Unele ziare relatau 
că ea ar fi fast răpită, în timp 
ce altele susțineau că ar fi a- 
derat la .organizația teroristă 
ce se autointitulează „Armata 
de eliberare simbioneză". După 
informațiile transmise de agen
țiile de presă in cursul zilei de 
ieri, Patricia Hearst ar fi că
zut victima unei ciocniri intre 
teroriști și poliție. Ciocnirea a 
avut loc intr-o vilă situată in
tr-un cartier rezidențial din 
Los Angeles. După asaltul poli
țiștilor, vila a fost incendiată. 
Lupta a fost televizată și urmă
rită pe micul ecran de milioane 
de telespectatori, printre care 
$i părinții Patriciei. Neputînd 
identifica pe Patricia Hearst 
printre cele 5 cadavre găsite la 
locul ciocnirii, poliția își con
tinuă cercetările.
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