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Armata română în lupta pentru eliberarea

teritoriului național

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN IORDANIA
Desfășurarea programului în a doua zi a vizitei a pus in evidență prețuirea

și prestigiul de care se bucură președintele României, politica țării noastre 

de pace și colaborare cu toate popoarele lumii

Convorbiri oficiale
Marți dimineața, la Palatul re

gal Ragadan din Amman,1 au în
ceput convorbirile oficiale între 
președintele Republicii , Socialiste 
România,’ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa regele 
Hussein I al Iordaniei.

La convorbiri participă — din 
partea română : Gheprghe O- 
prea, viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
Constantin Mitea, consilieri ai pre
ședintelui republicii, și Vasile 
Gîndilă, ambasadorul României la 
Amman ; din partea iordaniană : 
Zeid Bifai, prim-ministru, minis
tru de externe și al apărării, Mu- 
dar Badran, șeful Curții regale, 
prințul Read Bin Zeid, ministrul 
Curții regale, Zukan Hindawi, mi
nistrul educației, H. Mohasher, mi
nistrul industriei și comerțului, 
Hanna Oudah, președintele Consi
liului național al planului, și Hanni 
Khasawneh, ambasadorul Iorda
niei la București.

în timpul convorbirilor a fost 
exprimată satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor de prie
tenie, colaborare și cooperare din
tre România și Iordania. ■ De am

bele părți a fost subliniată hotă- 
rîrea de a extinde și diversifica a- 
ceste relații, de a găsi noi căi și 
forme de cooperare reciproc avan
tajoase, de a intensifica conlucra
rea atît pe plan bilateral, cît și 
internațional, în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii între națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și suveranul hașemit au continuat 
apoi convorbirile în doi.

★
Membrii celor două delegații, 

participante la convorbiri, au exa
minat modul în care se realizează 
acordurile și înțelegerile privind 
colaborarea și cooperarea econo
mică dintre cele două țări, conve
nite Cu prilejul vizitei făcute anul 
trecut în România de regele Hus
sein al Iordaniei. Au fost exami
nate, de asemenea, o serie de as
pecte legate de dezvoltarea și ex
tinderea în continuare a colaboră
rii economice dintre România și 
Iordania.

★
Convorbirile româno-iojdaniene 

s-au desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate și înțelegere re
ciprocă.

„ESTE UN PRILEJ FOARTE FERICIT 
SĂ VĂ AVEM PRINTRE NOI"

declară primarul capitalei Iordaniei, înmînînd 
înalților oaspeți cheia orașului, pe care 
președintele României a apreciat-o ca pe 

„UN SIMBOL AL PRIETENIEI 
Șl COLABORĂRII

DINTRE BUCUREȘTI Șl AMMAN"
în dimineața zilei de marți — cea 

de-a doua zi a vizitei înalților 
oaspeți români in Iordania — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au primit la 
reședința lor delegația Consiliului 
municipal din Amman, în frunte cu 
Mohammed Tukan, primarul orașu
lui.

Cu acest prilej, primarul capitalei 
Iordaniei înmînează, din partea tu
turor locuitorilor Ammanului, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu cheia orașu
lui Amman, în semn de înaltă pre
țuire față de înalții oaspeți români.

Adresîndu-se distinșilor oaspeți, 
primarul Ammanului a spus :

Este o mare onoare și un mare 
privilegiu de a salpia, în numele meu 
personal, al consiliului municipal și 
al populației Ammanului, pe iluștrii 
noștri oaspeți, Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și pe distinsa 
doamnă Elena Ceaușescu.

Este intr-adevăr un prilej foarte 
fericit pentru noi toți din această țară 
să vă avem printre noi, pe Excelența 
Voastră și pe doamna Ceaușescu. Am 
Încrederea că dumneavoastră veți 
simți căldura și afecțiunea pe care 
poporul nostru Ie nutrește față de 
domniile voastre și față de poporul 
țării dumneavoastră. Este un foarte 
plăcut prilej pentru noi de a vă avea 
pe Excelența Voastră și doamna 
Ceaușescu ca pe cei mai stimați și 
distinși oaspeți al regelui Hussein și 
reginei Alia.

Sint onorat și privilegiat de a oferi 
Excelenței Voastre și doamnei 
Ceaușescu cheia orașului Amman ca 
un simbol al dragostei si admirației 
noastre fată de Excelenta Voastră, 
fată de doamna Ceaușescu și față de 
poporul Republicii Socialiste Româ
nia.
(Continuare în pag. a III-a)

• In perioada 1 septembrie — 25 octombrie 1944, 
in luptele pentru eliberarea părții nord-vestice a țării, 
armata română a participat cu : 18 DIVIZII DE INFAN
TERIE, 5 DIVIZII DE MUNTE și 5 DIVIZII DE CAVALE- ' 
RIE, 1 CORP MOTOMECANIZAT, alte 31 DE UNI- 
TAȚI Șl FORMAȚIUNI, CORPUL 1 AERIAN, 2 BRI
GĂZI DE ARTILERIE ANTIAERIANĂ, UNITĂȚI ALE MA
RINEI.

• EFECTIVUL TOTAL AL ARMATEI ROMÂNE AN
GAJATE IN LUPTĂ - aproape 275 000 DE OAMENI.

• JERTFELE DE SÎNGE ale trupelor române - 
peste 49 000 DE SOLDAȚI, SUBOFIȚERI Șl OFIȚERI.

• In această perioadă, în afară de localitățile eli
berate în zilele insurecției, armata română a eliberat 
872 LOCALITĂȚI, dintre care 8 ORAȘE.
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Un glorios drum de luptă, întins pe mai bine 

de 1000 de kilometri spre apus — 
de la Mureș pînă in apropiere de Praga

Primul oraș din Transilvania eliberat de armata ramând

RITMUL SI CALITATEA»

iNSAMiNȚĂRII PORUMBULUI
în condițiile climatice 

ale acestor zile

0 Dialog substanțial, constructiv in probleme 
ale vieții internaționale, ale dezvoltării

■*

relațiilor bilaterale

e în numele locuitorilor orașului Amman — 
un emoționant omagiu președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu; la rafinăria Zarka — salut 
muncitoresc solilor poporului român

©La întâlnirea cu oamenii de afaceri— 
identificarea unor noi posibilități de lăr
gire a schimburilor comerciale, a cooperării 
economice

• Creșterea continuă a temperaturii solului impune 
grăbirea lucrărilor

• Pe solurile uscate de vînt la suprafață este re
comandabilă însămînțarea la o adîncime mal 
mare

• Grijă și răspundere gospodărească ia aplicarea 
erbicidelor

Săptămîna 14—20 aprilie poate fi 
considerată săptămină de vîrf pen
tru semănatul porumbului. In a- 
ceastă perioadă. în toate județele 
temperatura solului permite să se 
lucreze cu toate forțele la semăna
tul acestei culturi. De altfel. in 
unele județe, datorită depășirii vi
tezei zilnice de lucru — rezultat al 
temeinicei organizări a muncii și 
al folosirii cu randament sporit a 
tractoarelor și utilajelor — semă
natul porumbului se apropie de 
6tirșit. Așa cum rezultă din harta 
de mai jos — care înfățișează pro
porțiile in care s-a realizat planul 
la semănatul porumbului — coope
rativele agricole din județul Vran- 
cea au Încheiat această lucrare pe 
toate suprafețele prevăzute. Semă
natul porumbului este avansat și 
în cooperativele agricole din jude

țele Mehedinți. Tulcea. Argeș. Ga
lați și Teleorman. Se remarcă, tot
odată. că și în județe situate în 
zone mai reci, cum sint Botoșani 
și Alba, lucrările sînt avansate față 
de județele limitrofe.

Din datele centralizate ieri. 15 a- 
prilie. la ministerul de resort, re
zultă că au fost însămințate 879 000 
ba cu porumb pe terenuri ale coo
perativelor agricole — adică 42 la 
sută din plan — și 225 000 ha pe 
terenuri ale întreprinderilor agri
cole de stat — 37 La sută din plan, 
în intervalul 11—15 aprilie, coope
rativele agricole au însămînțat 
443 500 ha cu porumb. Avind in ve
dere că timpul este înaintat, iar 
temperatura solului este în creștere 
de la o zi la alta, se impune gră-
(Continuare în pag. a II-a)

Stadiul însămînțării porumbului la 15 aprilie în cooperativele agricole. 
Cifrele înscrise pe hartâ reprezintă procentul în care a fost executată 

această lucrare față de suprafața prevăzută a 6e cultiva

Din Codul principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 

și echității socialiste
II. Membrii Partidului Comunist Român 

și ai Uniunii Tineretului Comunist au obligația 
să-și perfecționeze necontenit pregătirea profe
sională și de specialitate, să-și îmbogățească 
permanent orizontul cultural-științific.

în pagina a IV-a comentariul nostru :

CIT TRĂIEȘTE, OtyUL TREBUIE SĂ ÎNVEȚE!
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a popoarelor

Un glorios drum de luptă, întins pe mai bine 
de 1000 de kilometri spre apus - 

de la Mureș pînă în apropiere de Praga 
Primul oraș din Transilvania eliberat de armata română

II

La 30 de ani de Ia acea de neuitat 
„primăvară a Victoriei", gindurlle 
noastre evocă episoadele eroicei epo
pei în cursul căreia prin lupte grele, 
purtate umăr la umăr cu armata so
vietică, armata română ți-a adus con
tribuția la înfringerea definitivă a 
fascismului.

...30 august 1944. In aCea zi. tind 
Se împlineau 4 ani de la odiosul Dic
tat de la Viena, prin care se smulsese 
din trupul țării partea de nord a 
■transilvaniei, trupele Corpului de 
munte român au început acțiunile o- 
fensive în zona de sud-vest a orașu
lui Sf. Gheorghe. Prin lupte grele, 
duse împotriva unui inamic superior 
numericește și ca înzestrare, ela au 
reușit să ajungă la 2 septembrie pe 

Militari români in luptele din apropierea orașului Sf. Gheorghe

linia Vîlcele — Băile Șugaș — Bara- 
olt — Racoșul de Sus — Pădurea 
Andronic. După crîncene încleștări, 
soldate cu pierderi grele pentru ina
mic, la 4 septembrie Corpul de mun
te român a eliberat .localitatea V£'Ua 
Zăgannlui, interceptind cu. foc oftmp- 
njcația din Valea Oltului. .

Animați de profunde sentimente 
patriotice și răspunzînd chemării Par
tidului Comunist Român, numeroși 
muncitori și țărani au sprijinit tru
pele române în luptele pentru alun
garea hitleriștilor din această parte a 
Transilvaniei. Astfel, utillzînd tunu
rile care se aflau în uzină pentru re

„Ostași, datorita vouâ, mîndrul ținut al Brașovului și Fă
gărașului a fost pâstrat curat de inamic. Prin această ispra
vă (...) ați înlesnit trecerea aliaților ruși peste păsurile fru
moșilor noștri Carpați (...) Să fim toți (...) demni de misiune, 
să facem ca zborul nostru spre miazănoapte să minuneze 
pe aliați și să umple de mîndrie satele și orașele dezrobite."

(Din ordinul de zi al comandantului 
CORPULUI DE MUNTE ROMÂN, 12 sep

tembrie 1944)

parații ți experimentare, 57 de mun
citori și funcționari de la Uzina din 
Tohanu Vechi s-au constituit într-o 
baterie de artilerie, denumită „Bate
ria albastră", deoarece luptătorii ei 
erau îmbrăoați în salopete albastre. 
Sprijiniți de focul acestei baterii, os
tașii Regimentului 30 Dorobanți au 
forțat Oltul, ocupînd localitatea Do- 
bolii de Jos. Pentru faptele lor eroice 
și spiritul de sacrificiu de care au 
dat dovadă, luptătorii „Bateriei albas
tre" au fost citați prin ordin de zi pe 
armată și decorați cu ordine și me
dalii românești.

Recomandări ale specialiștilor
în această perioadă, paralel cu in- 

sămînțarea porumbului, se intensifi
că de la o zi la alta lucrările de 
irigare a lucernierelor și griului, lu
crări reclamate stringent in unele 
zone din țară de rezerva mică de 
apă din sol. Fină la începutul 
acestei săptămini au fost irigate 
circa 100 000 ha, cea mai mare parte 
reprezenlind-o suprafețele ocupate 
cu lucerna. In județele Constanta și 
Dolj, prima udare a fost efectuată 
pe circa 90 la sulă din suprafețele 
prevăzute. De asemenea, in județul 
Brăila, udarea intii a fost realizată 
in proporție de 80 la sută. In cele
lalte județe, acțiunea nu se desfă
șoară încă in ritm corespunzător. 
Principala cauză o constituie faptul 
că au fost scoase in cîmp numai 
60 la sută din echipamentele de u- 
dare, iar cele existente nu sînt uti
lizate la intreaga lor capacitate.

în legătură cu condițiile create de 
vinturiie intense din ultima perioa
dă, care au determinat scăderea re
zervei de apă din sol, am so
licitat părerea dr. ing. GH. 81- 
I’OȘ, de la Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea, despre felul 
cum trebuie să se facă Irigarea 
griului. „în toate județele tării — 
precizează specialistul — starea de 
vegetație a cerealelor de toamnă — 
griu și orz — este bună, plantele, 
mai ales cele semănate in interva
lul optim, au crescut puternic, aco
peră terenul. Surplusul de căldură al 
acestei primăveri a grăbit creșterea 
și dezvoltarea plantelor. asigurînd 
un avans fată de anii normali de 8— 
12 zile. Dar în unele zone ale țării, 
solul are un deficit de apă. Transpi
rația mărită a plantelor in zilele cal
de sau cu vînturi puternice a redus 
mult rezerva de apă din sol. In su
dul tării — Dobrogea, estul Munte
niei și sudul Olteniei — deficitul de 
apă este mai mare, depășind nivelul

Inceplnd de la 7 septembrie. în fo
cul luptelor duse aici a intrat și Di
vizia „Tudor Vladimirescu", consti
tuită pe teritoriul U.R.S.S.. din foști 
prizonieri de război români, din ini
țiativa Partidului Comunist Român. 
Ca fost comandant al acestei mari 
unități îmi stăruie și astăzi în minte 
faptele eroice de arme săvîrșlte de 
ostașii diviziei, ca și de ostașii celor
lalte unități române în luptele crîn
cene pentru eliberarea orașului Sf. 
Gheorghe.

Sosiserăm în această zonă la 6 sep
tembrie 1944 Împreună CU O rnâre u- 
nitate a armatei sovietice. Corpul de 
munte român primise misiunea să 
continue ofensiva împreună cu Divi
zia „Tudor Vladimirescu" și Divizia

202 Infanterie sovietică din cadrul 
Corpului 33 sovietic ; se hotărîse ca 
lovitura principală să fie executată 
în direcția Ilienl — Sf. Gheorghe — 
Mălnaș. Divizia noastră, încadrată la 
stingă de Divizia I munte și la dreap
ta de Divizia 202 sovițtică. după o 
puternică pregătire de artilerie, a a- 
tacat in direcția satului Ilieni. inter
ceptind șoseaua care duce spre Sf. 
Gheorghe. Pină în seara zilei de 7 
septembrie. Divizia „Tudor Vladimi
rescu", înfrîngînd rezistența înverșu
nată a hitleriștilor și respingind toa
te contraatacurile acestora, a eliberat 
satul Ilienl. In toiul acestei lupte a 

căzut eroic maiorul Ion Cranta, în 
timp ce Încerca să salveze un ofițer 
sovietic rănit; au căzut, de asemenea, 
la datorie locotenentul Costea, sub
locotenentul Turturică, sergentul Bur- 
ticală și alti ofițeri și soldați.

Pe sublocotenentul Turturică par- 
că-1 văd și azi în iureșul luptei crîn
cene din 7 septembrie 1944. Pe șosea, 
lingă podul din fața primăriei din 
Ilienl, apăruseră tancuri care' porni
seră la contraatac. Șapte coloși de 
oțel ai hitleriștilor înaintau în secto
rul companiei de puști antitanc a Re
gimentului 3 infanterie, dezlănțuind 

plafonului minim. Aceasta impune 
să se treacă la efectuarea udărilor 
la griul și orzul de toamnă. Perioa
da actuală este optimă pentru irigat. 
Plantele sint in faza de început a 
impăierii, cind consumul lor de apă 
este in creștere rapidă. Orice în- 
tirziere a udării lipsește plantele de 
apă intr-o perioadă cind necesarul 
lor de umiditate este din ce in ce

IRIGAREA GRIULUI Șl LUCERNE!
* ‘ ............ ................... -■ ■ ••   ,  —  - , - ,,           , IUJ.

Constatări ale reporterilor pe teren
Pînă la sfirșitul săptămînii tre

cute, in județul Ialomița au fost iri
gate in total circa 6 000 ha — 3 600 ha 
în cooperativele agricole și 2 300 ba 
în întreprinderile agricole de stat. 
Aceste suprafețe sînt mult mai mici 
decit cele planificate a se iriga pînă 
acum. în rindurile care urmează pre
zentăm cîteva concluzii ale unui raid- 
anchetă efectuat in sistemul Jegălia. 
„încă din 14 martie a.c. — ne spu
nea tov. Gheorghe Maxim, șeful sis
temului — rețeaua principală de ca
nale a fost umplută cu apă la . re
gimul de exploatare. Necesitatea iri
gării este indiscutabilă — deficitul 
de umiditate pe adincimea de un me
tru variază între 850 și 1 300 mc la 
hectar". împreună cu specialiștii de 
Ia I.E.L.I.F. Fetești, am făcut în 
ziua de 10 aprilie un tur prin cîteva 
unități agricole din raza sistemu
lui Jegălia. La stația de punere sub 
presiune S.P.P.C. care servește I.A.S. 

cu tot armamentul de bord un ura
gan de foc. Tancurile au tăiat orice 
legătură a companiei cu vecinii din 
stingă și din dreapta. Dar ostașii 
noștri au opus o rezistentă dîrză in 
lupta crîncenă eu blindatele dușma
ne. în scurt timp au scos din luptă 
două tancuri ; alte două au făcut cale 
întoarsă, dar celelalte trei tancuri au 
pătruns în dispozitivul companiei.

în clocotul luptei, sublocotenentul 
Turturică, hotărît să oprească cu ori
ce preț înaintarea dușmanului, s-a a- 
vîntat spre tancul cel mal apropiat.

„Felicit din tot sufletul pe ofițeri, sergenți și trupa cu 
ocazia cuceririi orașului și cetății Sf. Gheorghe. Vă doresc 
viitoare succese pe cîmpul de luptă. Aduc mulțumiri între
gului efectiv al diviziei".

(Din mesajul comandantului CORPULUI 33 
SOVIETIC, generalul SEMIONOV, adresat 
Diviziei „Tudor Vladimirescu" la 8 septem

brie 1944)

A aruncat două grenade antitanc, dar 
colosui n-a putut fi oprit. Curajosul 
ofițer și-a pregătit ultima grenadă 
antitanc pe care o mai avea și. din- 
tr-un salt, s-a aruncat pe mașina 
blindată, a ridicat capacul turelei și 
a azvirlit grenada In interior. Tancul 

Ofițeri români și sovietici pe frontul din Transilvania

a fost distrus, dar în această încleș
tare a căzut la datorie viteazul sub
locotenent.

Pilda comandantului a îmbărbătat 
pe ostași, jertfa sa i-a îndirjit în lup
tă. Caporalii Stan și Pindaru au in
cendiat și ei un tanc. în crîncenă 
luptă din acea zi, ostașii diviziei au 
scos din luptă șase tancuri și tan
chete ale hitleriștilor. Contraatacul 
hitlerist fusese zădărnicit, iar trupele 
noastre își continuau ofensiva cu vi
goare neslăbită.

A doua zi. la ,8 septembrie 1944. a- 
tacul unităților Diviziei „Tudor Vla
dimirescu" a fost reluat cu și mai 
multă energie pe direcția Sîncrai — 
COșeni — Sf. Gheorghe, concomitent 
cu unitățile Corpului de munte care 
au pornit la ofensivă pe direcția Vil- 
cele — orașul Sf. Gheorghe. Nimic 
nu a putut opri înaintarea vijelioasă 
a Ostașilor noștri ; ei au respins ener
gic contraatacurile puternice ale fas- 

mai mare ; pe de altă parte, irigarea 
cerealelor într-o fază mai tirzie, 
după impăiere și inspicare, este mai 
dificilă, poate .intensifica căderea 
plantelor, extinderea unor boli. Udă
rile ce se vor face in aceste zile 
compensează deficitul de apă din 
sol, asigurind rezerve pentru perioa
da ulterioară cu consum ridicat do 
apă. Udările se vor face diferențiat, 
in funcție de rezerva de umiditate a 
solului, cu norme de 400—600 mc apă 
la hectar".

Drumul Subțire, toate motoarele pro
gramate erau în funcțiune, iar pe 
cimp mii de aspersoare distribuiau 
apa. Practic se irigă zi și noapte toa
te suprafețele programate. Munca 
este bine organizată și la I.A.S. Je
gălia.

Dar pe terenurile cooperativei agri
cole Unirea, după cum am aflat de 
la agenții hidro aflați la nodurile hi
drotehnice principale de pe rețeaua 
de canale, funcționau circa 30 de mo- 
topompe din 50 cite au fost progra
mate. De ce numai atîtea ? Este 
vorba de unele neajunsuri in organi
zarea muncii. Iată un exemplu. Mo- 
topompa supravegheată de Stan M. 
Gheorghe funcționa din plin. Alături 
se afla alta care mergea „economi
cos". Intrucît nu avea presiunea nor
mală, jetul aspersoarelor nu depășea 
un metru. Aflăm că cel care trebuia 
să supravegheze această motopompă. 
Ion Drancea, plecase in sat cu tre

eiștilor, care au încercat să-și men
țină pozițiile cu orice preț. Cit de a- 
prigă a fost bătălia cu aceștia se vede 
și din faptul că, numai în satul An- 
gheluș, inamicul a lăsat pe timpul de 
luptă 300 de oameni și o mare can
titate de armament și tehnică de 
război.

In aceeași zi, Ia 8 septembrie, tru
pele Corpului de munte au cucerit, 
prin lupte grele, o importantă pozi
ție pe șoseaua Vîlcele — Sf. Gheor
ghe. După lupte crîncene, cu un ina
mic ce se agăța cu dinții de fiecare 

palmă de pămînt, batalionul 2 vînă- 
tori din Divizia I munte a pătruns 
la ora 11 in orașul Sf. Gheorghe 
prin marginea de vest, în vreme ce 
unitățile Diviziei „Tudor Vladimires
cu" intrau in oraș prin sud ți sud- 
vest.

...Nu voi uita niciodată faptele de 
vitejie ale ostașilor noștri in grelele 
lupte de stradă purtate pentru cură
țirea orașului de inamic. în toiul a- 
cestor lupte l-am văzut pe caporalul 
Gheorghe Arambașa, din Divizia „Tu
dor Vladimirescu", înfigind drapelul 
românesc pe - clădirea primăriei din 
Sf. Gheorghe.JEra primul oraș elibe
rat de armata noastră, orașul care 
avea să marcheze începutul unui 
drum glorios intins pe mai bine de 
1 090 km spre apus. Era una din pri
mele noastre biruințe repurtate în ca
drul operațiunilor ce aveau să con
tinue impetuos pentru completa eli
berare a teritoriului României, apoi 
dincolo de hotarele patriei, pe pă- 
mintul Ungariei, Cehoslovaciei și 
Austriei, pînă la victoria finală asu
pra Germaniei naziste.

General colonel (r)
Nicolae CAMBREA 

buri personale. Negoiță C. Dumitru, 
vadagiu la cooperativă, și Gheorghe 
T. Gheorghe, agent hidro, ne-au rela
tat că la cooperativa agricolă Unirea 
se manifestă și alte neajunsuri : 
seara nu se mută aripile, acestea 
țrămînînd în aceeași poziție cite 20 de 
ore, irigatul nu se face în două 
schimburi. Ce au de spus conducătorii 
acestei pnități agricole ? La ora 18 
toată conducerea cooperativei se afla 
la sediu. Tovarășii Vasile Zainea și 
Constantin Chițescu, președintele și 
inginerul șef al cooperativei, moti

vează că „mai apar și defecțiuni, 
sintem abia la începutul lucrărilor 
de irigații". Datorită deficiențe
lor organizatorice, din 922 ha 
planificate a se iriga în intervalul 
5—11 aprilie, s-au realizat numai 
circa 250 ha.

Un caz izolat ? Nicidecum. La coo
perativa agricolă Roseți, nici pînă la 
această dată nu au fost încheiate pre
gătirile pentru irigat. De asemenea, 
la cea din Jegălia, nu au fost scoase 
In timp toate agregatele de pom
pare și echipamentul mobil de as- 
persiune. Multe motopompe nu sînt 
in funcțiune. Din această cauză, pe 
unele canale apa deversează peste 
taluz, inundînd terenul.

De aici și concluzia că unele co
operative agricole din sistemul Jegă
lia nu sint încă pregătite și organi
zate să irige cu toate forțele lucer- 
nierele și celelalte culturi care au 
mare nevoie de apă. Ca urmare, se 
produc pierderi mari de apă și ener
gie. Astfel, tn perioada 14 martie — 
3 aprilie s-au pompat în sistem 4,5 
milioane mc de apă și s-au folosit

Vestitor al vremurilor noi
S-a Împlinit, Ia 15 aprilie, o ju

mătate de secol de la apariția pri
mului număr al ziarului „Viata 
Muncitoare", organ oficial al Uniu
nilor Sindicatelor Unitare din Româ
nia. înființată la numai un an după 
llegalizarea Partidului Comunist Ro
mân și interzicerea apariției ziaru
lui „Socialismul" și a celorlalte pu
blicații ale acestuia, noua gazetă 
muncitorească avea să continue bo
gatele tradiții ale presei muncito
rești din țara noastră, devenind o 
tribună activă de luptă revoluționa
ră.

Deal. în condițiile erfncenei pri
goane îndreptate împotriva organi
zațiilor comuniste și muncitorești de 
către autoritățile 
«tatului burghez, 
„Viata Munci
toare" nu si-a 
putut declara 
deschis aparte
nența la partidul 
comunist, ea a 
fost Prin excelen
tă o publicație 
comunistă care a 
propagat cuvîntul P.C.R. în masa 
largă a muncitorilor, i-a chemat și 
mobilizat la luptă pentru înlătura
rea exploatării omului de către om 
și instaurarea unei noi orînduirl 
mai bune și mai drepte, orînduirea 
socialistă. în coloanele „Vieții Mun
citoare" au publicat articole activiști 
de seamă ai partidului și ai sindioa- 
telor revoluționare, precum Gheorghe 
Cristescu, Coloman Miiller, Gheorghe 
M. Vasilescu, Dumitru Grofu, Imre 
Aladar, Nicolae Marian, S. Șain, Gh. 
Petrescu-Ghempet, Nicolae Popescu 
Doreanu, Alexandru Mihăileanu, C. 
Mănescu, Sirao Geza și multi alții.

încadrindu-se in eforturile depuse 
de Partidul Comunist Român pentru 
făurirea unității de luptă a mișcării 
noastre muncitorești, „Viața Munci
toare" și-a înscris statornic pe fron
tispiciu lozinca refacerii unității sin
dicale. „Frontului unic patronai care 
se afirmă in orice împrejurare cind 
este vorba de apărat interesele 
capitalului trebuie să-i opunem 
frontul unic al exploataților, indife
rent de culoarea politică sau orga
nizatorică, pentru apărarea interese
lor oamenilor muncii" scria ziarul la 
15 noiembrie 1925. Adrestndu-se 
muncitorilor organizați în sindicatele 
unitare, ziarul Ie cerea să acționeze 
în strînsă unitate cu membrii altor 
sindicate : „Fiți solidari cu el In 
greve și la excluderile din lucru 
(concedieri —- n.r.). Sprijlnițl-l atit 
materialicește cit și moralicește, fi

50 de ani de la apariția 
ziarului „Viata Muncitoare"

V rance a a încheiat semănatul 
porumbului

FOCȘANI (Corespondentul „Știu
tei!" Dan Drăgulescu). Lucrătorii o- 
goarelor din județul Vrancea. hotă- 
riți să obțină în acest an producții 
superioare la toate culturile, au a- 
cordat o deosebită atenție executării 
la timp și la un nivel agrotehnic ri
dicat a lucrărilor agricole de primă
vară. Ieri, 15 aprilie, ei au obținut 
un remarcabil succes : încheierea in- 
sămîntării porumbului pe întreaga 
suprafață plaițificată de 41 900 ha. 
Această realizare se datorește bunei 
organizări a muncii, atenției sporite 
pe care au acordat-o organele Si or
ganizațiile de partid mobilizării tu
turor forțelor pentru încheierea la 
timp și de bună calitate a insămîn- 
tării pdrumbuiui. Acum, In județ 
continuă lucrările in viticultură. Cele 
prevăzute pentru această etapă au 
fost terminate pe suprafața de peste 
32 000 ha de vie. Totodată. în aceas
tă primăvară au fost redate in cir

RITMUL SI CALITATEA INSĂMINTĂRII PORUMBULUI
« «

(Urmare din pag. I) 

indcă acolo unde muncitorii luptă 
contra capitaliștilor, acolo nu poate 
fi deosebire intre muncitori și mun
citori". Programul de revendicări în 
jurul căruia ziarul a desfășurat o 
susținută campanie a jucat rolul unei 
adevărate platforme pentru făurirea 
unității de acțiune a întregii mișcări 
sindicale din România.

O preocupare statornică a ziarului 
a constituit-o dezvoltarea conștiinței 
politice, revoluționare a muncitori
mii, in special a tinerilor lucrători. 
„Tinerii de azi — scria ziarul la 3 
februarie 1929 — sînt lucrătorii de 
miine. Să ne gindim la cadre, la
continuatorii luptei pentru viitor... în 
actualele împrejurări economice șl 

politice, proble
ma organizării ti
neretului in sin
dicatele unitare, 
cit și găsirea for
melor corespun
zătoare pentru 
înlesnirea culti
vării sale in lu
mina învățămin
telor revoluțio

nare .„an o covirșitoare importantă", 
în pofida opreliștilor regimului 

burghezo-moșieresc, „Viața Munci
toare" a găsit modalități de a popu
lariza ideile lui Marx. Engels, Lenin, 
de a-și informa cititorii asupra des
fășurării construcției socialismului 
în Uijiunea Sovietică, de a prezenta 
cele mai semnificative momente ale 
luptei maselor populare din țara 
noastră pentru eliberarea socială și 
națională, sporind astfel încrederea 
celor ce muncesc in capacitatea lor 
de a-și făuri, prin luptă revoluționară, 
o viață mai bună.

Idealurile pentru care a militat 
„Viața Muncitoare" au biruit in tara 
noastră prin lupta eroică a poporului 
condus de Partidul Comunist Român. 
Astăzi, cind clasa muncitoare este 
clasă conducătoare in stat, deținînd, 
împreună cu întregul popor, puterea 
politică și economică și bucurîndu-sa 
de roadele muncii ei libere, de o 
viață tot mai bună, evocarea a ceea 
ce a reprezentat cu 50 de ani în 
urma „Viața Muncitoare" pune în lu
mină, o <fetă mai mult, faptul că Ia 
temelia acestor cuceriri istorice se 
află o luptă eroică, îndelungată, în 
care proletariatul s-a afirmat con
secvent ca purtătorul idealurilor re
voluționare ale maselor largi, expo
nentul aspirațiilor vitale ale întregu
lui popor spre dezvoltarea patriei pe 
calea progresului.

N. G. MUNTEANU

cuitul agricol 600 hectare * *1  l-au 
reamenajat și pus în funcțiune sis
temele locale de irigații, pentru «u- 
prafața de 10 000 hectare.

birea lucrărilor de semănat în toa
te județele. în fiecare unitate a- 
gricolă munca trebuie astfel orga
nizată incit, in județele din sudul 
tării, semănatul porumbului să se 
poată încheia pe toate suprafețele 
în cursul acestei săptămini.

Grăbirea semănatului trebuie să 
fie Însoțită de preocuparea specia
liștilor și mecanizatorilor, a cadre
lor de conducere din unitățile agri
cole pentru executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate. în acest 
scop amintim cîteva din recoman
dările făcute la ultima teleconfe- 
rință care a avut Ioc la Ministerul 
Agriculturii. în mod deosebit se 
cere să fie asigurată densitatea 
optimă prin distribuirea uniformă 
a boabelor pe rind — mijlocul prin

pentru irigații numai 1,7 milioane 
mc, restul pierzindu-se.

★
în cimpia dobrogeană, vintul uscat 

de primăvară diminuează rezerva de 
apă din sol. Tinînd seama de fap
tul că in județul Tulcea nu a mai 
plouat de mult, apare și mai limpede 
de ce este necesar ca, in această pe
rioadă, în sistemele de irigații să se 
ude cu toate forțele. în unitățile 
agricole din cadrul sistemului de iri
gații Beibugeac—Sarinasuf, de pildă, 

deficitul de apă la adincimea de 1.5 
m este cuprins intre 800 și 1 300 metri 
cubi la hectar pe ogoare șl de circa 
700 metri cubi pe lucerniere. „Avind 
in vedere rezervele de apă din sol, 
precum și cerințele plantelor, in pe
rioada de pină acum s-a acordat 
prioritate irigării lucernierelor, se
mănăturilor de toamnă — ne spu
nea tov. Anghel Vasian, directo
rul întreprinderii pentru exploa
tarea lucrărilor de Îmbunătățiri 
funciare. Pină simbătă, 12 apri
lie, din suprafețele amenajate in 
sisteme mari au fost irigate circa 
12 400 ha". Cu prilejul raidului- 
anchetă efectuat pe teren am 
putut constata că in majoritatea uni
tăților agricole se lucra din plin la 
irigat. La Dunavăț, Mahmudia, Ia
zurile, Murighiol, Sarinasuf, asper- 
soarele funcționau fără Întrerupere.

Totuși, în săptămîna care a trecut. 
In sistemele mari de irigații, progra
mul de udări nu a fost îndeplinit 
decit în proporție de circa 65 la sută. 
Există și cauze obiective. După cum 
ne-a declarat tov. Augustin Todea,

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Biroul Comi
tetului județean Vrancea al P.C.R. 
se spune, printre altele :

Vă raportăm, iubite tovarășe 
secretar general, că la noi domnește 
o. atmosferă de muncă intensă, că 
toți locuitorii județului sint ho- 
tăriți să întimpine zilele de 1 și 9 
mai cu rezultate deosebite In pro
ducție, în activitatea social-obșteas- 
că. Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că locuitorii ju
dețului Vrancea vor face totul pen
tru ca în anul 1975 să obțină rezul
tate superioare, avind convingerea 
nestrămutată că în acest fel con
tribuie nemijlocit la înflorirea și 
dezvoltarea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

cipal prin care unitățile fruntașe 
realizează recolte mari la hectar. 
Totodată, crbicidele vor fi adminis
trate numai pe rind ; in acest fel 
vor putea fi' erbicidate suprafețe 
mai mari de teren.

De asemenea, ținînd seama de 
condițiile climatice din acest an și 
mai ales de faptul că vintul a uscat 
solul la suprafață, este necesar ca 
adincimea de semănat să fie mai 
mare. Sămința așezată in pămint 
umed, la o adîncime corespunză
toare, va răsări mai bine, iar plan
tele se vor înrădăcina puternic.

Oamenii muncii din agricultură, 
specialiștii, in frunte cu comuniștii, 
sînt chemați să-și organizeze te
meinic munca pentru a încheia la 
timp semănatul porumbului, să e- 
xecute lucrări de cea mai bună ca
litate pentru a obține recolte mari.

directorul direcției agricole, datorită 
calității necorespunzâtoare a unor 
lucrări executate de T.C.I.F, Con
stanța, apar frecvent defecțiuni pe 
rețelele de canale și conducte. Din 
această cauză, unele agregate de 
pompare nu pot funcționa ore și 
chiar zile întregi. „Avem in funcțiu
ne 20 de agregate de pompare cu 133 
aripi de ploaie, ne spunea ing. Doina 
Spinu de la cooperativa agricolă 
Beștepe. Stațiile de punere sub pre
siune asigură un debit suficient de 
apă și am putea iriga din plin. Apar 
însă mereu defecțiuni la antene șl 
din această cauză nu am făcut udă
rile de aprovizionare pe întreaga su
prafață prevăzută pentru a fi cul
tivată cu legume și porumb".

Evident, constructorul are partea 
lui de vină în nerealizarea progra
mului de udări. Dar tot atit de ade
vărat este și faptul că, in unele uni
tăți, organizarea muncii lasă de do
rit. Pe canalul C.P. 4, din sistemul 
Beibugeac — Sarinasuf, de pildă, 
din câre se alimentează cu apă 
cooperativele agricole Agighiol și 
Valea Nucarllor, din 22 de mo
topompe funcționau numai 14. Cele
lalte agregate erau fără motopom- 
piști. Așa se explică faptul că sta
țiile de pompare și punere sub pre
siune funcționează cu mult sub ca
pacitatea lor. Stația Colina, care ali
mentează cu apă din lacul Razelm 
întregul sistem Beibugeac — Sarina
suf, funcționează cu numai jumătate 
din capacitate. La stația de repom- 
pare S.R.P. 1 se lucra cu 5 agre
gate din 7. Iar la ultima stație de 
punere sub presiune S.P.P. 1 erau 
pornite numai de 5 agregate, din cela 
10 instalate.

Unitățile agricole trebuie să folo
sească intens mijloacele și agrega
tele de care dispun, să respecte pro
gramele sâptămînale de udări.

Aurel PAPADIUC 
Ion TEODOR

Cronica 
întrecerii
- mereu 

mai bogată 
in realizări

DE LA ÎNCEPUTUL 
ANULUI — PESTE 130 

NOI OBIECTIVE 
SI CAPAC1TAȚ1 
DE PRODUCȚIE 

PUSE ÎN FUNCȚIUNE
Colectivele trusturilor si între

prinderilor specializate ale Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale au Înscris noi și însemna
te succese in întimplnarea zilei 
de 1 Mai. De la tnceputul anu
lui «i pînă acum ele au pus în 
funcțiune mal mult de 130 de 
obiective ei capacități impor
tante de producție, din care 27 
au fost predate beneficiarilor 
din industrie si agricultură în 
avans fată de termenele stabi
lite în grafice. Ca atare, pină 
la mijlocul lunii aprilie, planul 
de investiții oe anul în curs al 
Ministerului Construcțiilor In
dustriale a fost îndeplinit in 
proporție de 29 la 6ută.

MINERII MOTRULU1 
AU EXTRAS 55 OOO TONE 

LIGNIT PESTE PLAN
TG. JIU (Corespondentul 

„Scînteii", Dumitru Prună). — 
Colectivele exploatărilor minie
re din bazinul carbonifer al Văii 
Metrului au realizat peste pre
vederile planului la zi 55 000 
tone lignit. Acest succes, echi- 
valind cu atingerea cotei finale 
a angajamentului asumat ne în
tregul an 1975. este dedicat de 
harnicii mineri sărbătorii mun
cii de la 1 Mai. De remarcat 
faotul Că toate cele 5 exploatări 
și-au îndeplinit si depășit in 
mod ritmic sarcinile de plan, 
cele mal bune realizări obtinind 
colectivele de mineri de la Ho- 
răstl. Leurda si Roșiuța.

GALAȚI i S-A APRINS 
FOCUL LA CELULELE 

CELEI DE-A 4-A BATERII 
DE COCSIFICARE

GALAȚI (Corespondentul 
,.Scînteii", Dan Flâeșu). La Uzi
na cocsochimică din cadrul 
Combinatului siderurgic Galați, 
marți 15 aprilie s-au aprins 
focurile la celulele celei de-a 
4-a baterii de cocsificare. A- 
ceastă operație declanșează ul
tima etapă dinaintea intrării în 
funcțiune in viitorul apropiat a 
acestei baterii. Noua capacitate 
va produce anual 330 000 tone 
cocs metalurgic, contribuind ast
fel la sporirea producției de 
cocs metalurgic necesar furna
lelor eălătene. Construcția o- 
biectivului este executată de 
întreprinderea de construcții si 
montaje siderurgice Galați.

LA EXPORT - CANTITĂȚI 
SPORITE DE PRODUSE
Unitățile industriale din iude- 

tul Prahova au obținut succese 
de prestigiu in realizarea pla
nului de export. Ele au pus la 
dispoziția beneficiarilor externi 
cantităti de benzine, uleiuri mi
nerale si alte derivate din țiței, 
anvelope si alte produse, a că
ror valoare depășește 2.5 mi
liarde lei. De altfel, ne ansam
blul județului, planul cincinal 
a fost onorat la indicatorul li
vrări externe.

De asemenea, industria jude
țului Harghita, care a îndeplinit 
sarcinile de export ale cincina
lului incă din luna octombrie a 
anului trecut, a livrat pină în 
prezent. în afara prevederilor, 
produse în valoare de peste 150 
milioane lei valută.

PRIMELE LOTURI
DE APARATE ELECTRICE 

DE JOASA TENSIUNE
Tinăra întreprindere „Electro- 

contact" din Botoșani a produs 
primele loturi de aparate elec
trice de ioasă tensiune. Intra
rea in funcțiune a acestei în
treprinderi marchează apariția 
unei noi platforme a industriei 
noastre electrotehnice. In cinci
nalul viitor, in această zonă vor 
mai fi puse tn funcțiune alte 
patru obiective cu profil simi
lar.

REALIZĂRI DE PRESTIGIU 
IN INDUSTRIA 

VASLUIULUI
V A S L U I (Corespondentul 

„Scînteii", Crăciun Lăluci). — 
Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din întreprinderile industriale 
ale orașului Vaslui înscriu pe 
graficele întrecerii socialiste, in 
intimpinarea zilei de I Mai, im
portante realizări. De la începu
tul anului, pe ansamblul indus
triei din acest oraș s-a reali
zat peste prevederi o producție 
globală tn Valoare de 11 297 000 
lei (confecții, textile, mobilă, fire 
de bumbac, produse ale între
prinderii de ventilatoare) și o 
productie-marfă care depășește 
8 milioane lei.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN IORDANIA
In orașul istorii Jerash

Vestigiile unor străvechi civilizații

Dineu oferit de regele Hussein

Printre monumentele unor stră
vechi civilizații și culturi ce au lăsat 
amprente pe meleagurile Iordaniei 
se află și orașul istoric Jerash, unul 
din obiectivele prevăzute în progra
mul zilei de marți.

Din Gerasa, orașul înfloritor de 
altădată — din primele trei secole ale 
erai noastre — au rămas doar rui
nele, grandioase și elocvente. Co
lonade ionice și corintice, foarte mul
ta încă în picioare, temple si amfi
teatre, drumuri pavate străjuite de 
coloane — întregul ansamblu arheo
logic lasă impresia unui oraș antic 
dezgropat de curînd. într-adevăr. 
este unul din cele mai bine conser
vate monumente istorice greco-roma- 
ne. peste care s-au suprapus, pînă 
în zilele noastre, elemente specifice 
ale altor civilizații, inclusiv ale celei 
arabe.

După un zbor circular deasupra 
orașului-muzeu, elicopterele care so
sesc de la Amman aterizează chiar 
pe platforma din dale de piatră a 
marelui forum, înconjurat de masive 
coloane ionice.

Președjntele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
regele Hussein și de doamna Muna 
Rifai, sînt întîmpinați de ministrul 
turismului, Ghaleb Barakat, de di
rectorul muzeului de antichități, Ja- 
kub Owis, și de adjunctul acestuia, 
Fawzi Zayadine. Tnalții oaspeți ro
mâni sînt însoțiți de Gheorghe 
Oprea. George Macovescu, dr. Radu 
Păun și de alte persoane oficiale ro
mâne.

Din această piață, unde pulsa 
cîndva viața politică șl economică a 
polisului, drumul duce în pantă spre

Primire entuziastă la rafinăria

de la Zarka
De la Jerash, elicopterele se în

dreaptă spre Rafinăria iordaniană de 
petrol de la Zarka, singura între
prindere de acest gen din țara prie
tenă. împreună cu președinte
le României și tovarășa Elena 
Ceaușescu a venit la Zarka și Maies
tatea Sa regele Hussein. Elicoptere
le coboară pe larga platformă beto
nată din incinta rafinăriei.

înalții oaspeți sînt întîmpinați de în
treaga conducere a întreprinderii. Un 
grup de copii ai salariaților rafinăriei 
le înmînează buchete de flori, urîn- 
du-le bun venit. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, Maiestatea Sa regele 
Hussein, tovarășa Elena Ceaușescu 
și celelalte persoane oficiale iau loc 
în mașini pentru a efectua un tur al 
instalațiilor de rafinare a petrolului 
de la Zarka, întreprindere construită 
în 1966, unde lucrează în pre
zent 1 500 de salariați. Primul popas 
este în sala centrală de control, unde 
pe tablourile electronice sclipesc lu
mini colorate semnalind fluxul pro
cesului tehnologic. Președintele Româ
niei se întreține cu tehnicieni care

Intilnire cu tehnicienii și muncitorii 

români
în continuare, solii poporului ro

mân. împreună cu Maiestatea Sa re
gele Hussein, vizitează șantierul în
treprinderii „Rompetrol", amplasat 
la 3 km de rafinăria iordaniană. Con
form contractului încheiat cu Socie
tatea iordaniană „Iopetrol". partea 
română construiește, cu echipament 
si utilai din România, o conductă pe
trolieră de 43 km. care leagă magis
trala petrolieră — ce traversează re
giunea de desert din nordul Iorda
niei. venind din Arabia Saudită. în 
drumul spre Mediteranâ — de ra
finăria de la Zarka. Odată termina
tă această lucrare, rafinăria iorda
niană va putea avea la dispoziție zil
nic o cantitate dublă de petrol pen
tru prelucrat. în curtea șantierului 
se pot vedea stive uriașe de conduc
te fabricate în România și care își 
așteaptă rîndul să fie transportate pe 
traseul construcției de șirul de au
tocamioane grele *i  automacarale, 
tot de producție românească, a- 
liniate în imediata lor apropiere.

Cei 70 de tehnicieni șl muncitori 
români de pe șantierul de la Zarka 
aclamă cu entuziasm pe președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe regele Hussein.

— Cum merge lucrul ? — întreabă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vă veți 
îndeplini obligațiile de a termina în 
timpul stabilit treaba ?

Responsabilii șantierului raportea

alte mărturii peste milenii ale civili
zației și artei greco-romane. Mai în- 
tîi, oaspeții pătrund, pe sub o masivă 
arcadă, pe scena de piatră — aproa
pe șlefuită — a unui vechi amfitea
tru roman. cu o capacitate de apro
ximativ 4 000 de spectatori. Istoric și 
arheolog. Fawzi Zayadine dă expli
cații detaliate asupra arhitecturii e- 
pocii respective.

Se vizitează apoi templul lui Zeus, 
ale cărui coloane gigantice în stil 
corintic ilustrează capacitățile artisti
ce ale arhitecților și sculptorilor de 
atunci. Impresionantă din punct de 
vedere al concepției arhitectonice 
este și clădirea templului Artemisei 
— patroana orașului — cu zâce mari 
coloane corintice, rezistînd încă se
mețe intemperiilor si timpului. Mai 
jos, începe drumul străjuit de zeci 
de coloane, pe dalele căruia au ră
mas săpate urmele roților de care 
grecești si romane.

Interesant este faptul că unele 
construcții datează din anul 106 e.n., 
cind această parte a Arabiei era a- 
nexată la Imperiul roman, pe timnul 
împăratului Traian, adică în aceeași 
perioadă cînd Roma străpungea de
cisiv porțile Carpaților spre Sarmi- 
segetuza.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu ascultă cu 
interes explicațiile, admiră vestigii
le străvechilor civilizații și îi felici
tă pe cuștozil acestor tezaure de artă 
si cultură pentru modul exemplar 
în care aceste monumente sînt con
servate și restaurate.

La plecare, înalții oaspeți români 
semnează în Cartea de onoare.

dau explicații privind funcționarea 
acestei rafinării cu o producție a- 
nuală de un milion tone. Este pre
văzut ca după extinderea instalații
lor — proiect în curs de realizare 
— capacitatea de rafinare să creas
că pînă la trei milioane tone anual.

Pe traseul vizitei, grupuri de 
muncitori aclamă cu căldură pe inal- 
tii oaspeți români, pe Maiestatea Sa 
regele Hussein. Cei doi șefi de stat 
coboară din mașină, intră în mul
țime. string mîinile ce li se întind. 
Muncitorii îi ovaționează îndelung, 
în alt loc. din înălțimea schelelor 
construcțiilor, muncitorii îl aclamă 
cu căldură pe președintele României, 
care coboară din mașină si răspunde 
gesturilor lor prietenești. Vizita Ia 
rafinăria de la Zarka se transformă 
într-o entuziastă manifestație popu
lară. exprimînd sentimentele de prie
tenie nutrite reciproc de muncitorii 
români si iordanieni, de popoarele 
noastre, stima și prețuirea de care 
se bucură aici; în Iordania,. câ și pe 
toate meridianele, președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceăușeșdu, 

ză secretarului general al partidului 
că 3,5 km de țeava a fost sudată și 2 
km — instalată în pămînt, urmind ca 
ritmul de lucru să se intensifice în 
perioada imediat următoare, organi
zarea șantierului odată încheiată per- 
mițind concentrarea tuturor forțelor 
la instalarea conductei. Ei se anga
jează să încheie lucrarea în termenul 
stabilit, adică pînă la 15 august 1975.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi fe
licită și le indică să colaboreze în 
continuare cu partea iordaniană, să 
realizeze o lucrare de cea mai bună 
calitate.

Luîndu-și rămas bun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, regele Hussein string mîi
nile muncitorilor și tehnicienilor 
români, care ovaționează pentru 
prietenia dintre cele două țări și po
poare, pentru șefii ambelor state. Co
loana de mașini se reîntoarce la ra
finăria de petrol.

La încheierea vizitei, înalții oaspeți 
români sînt salutați în numele Con
siliului de administrație de domnul 
Farid Alsad, care îi invită să semneze 
în Cartea de onoare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru 
primirea făcută și urează noi succese 
petroliștilor de la Zarka.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa .Elena Ceaușescu, însoțiți de 
regele Hussein, părăsesc incinta rafi
năriei, plecînd spre Amman.

Marti seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntilnit cu re
gele Hussein și regina Alia. în ca
drul unui dineu intim pe care Ma
iestățile Lor l-au oferit in onoarea 
înaltilor oaspeți români.

Au participat persoanele oficiala

Dejun oferit de primul ministru
Marți, la amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu' împreună cu regele 
Hussein și regina Alia, au participat 
la un dejun oferit în cinstea lor de 
primul ministru al Iordaniei, Zeid 
Rifai, și de doamna Rifai, in saloa
nele noului complex al tineretului 
„Al-Hussein“ din Amman.
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Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit marți seara Ia reședința din 
Amman cu oficialități- economice și 
oameni de afaceri iordanieni.

La întilnire au participat H. Mo- 
hasher. ministrul industriei si comer
țului. dr. Said Nabulsi. guvernatorul 
Băncii Centrale a Iordaniei. Hanna 
Oudah. președintele Consiliului Na
țional al Planului. Khalid Shouman, 
guvernatorul băncii ,.Arab-Bank“, 
Zaid Enab. director al Băncii iorda- 
niene pentru dezvoltare. Walid As- 
four. președintele Camerei de indus
trie din Amman. Thabet AI-Taher, 
director executiv al Companiei ior- 
daniene de fosfați, oameni de afa-r 
ceri din diferite sectoare economice.

Au participat, de asemenea, tova-

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat
Centrul medical „Al-Hussein“

în cursul dimineții de marți, tova
rășa Elena Ceaușescu. împreună cu 
regina Alia și cu doamna Muna 
Rifai. a vizitat Centrul medical „Al- 
Hussein". unul din cele mai moder
ne complexe de acest gen din țările 
arabe. în această vizită, tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost însoțită de 
dr. Radu Păun, ministrul sănătății.

General dr. Daud Hanania. direc
torul general al centrului, arată că 
medicii și toți cei ce lucrează la 
Centrul medical se simt onorați de 
această vizită. Gazdele fac apoi o 
succintă prezentare a structurii com
plexului. unde sint tratați bolnavi 
iordanieni, dar și din alte țări arabe, 
în primul rind cei ce au nevoie de 
.unele tratamente speciale. >

„Am dorit să vizităm acest centru 
— spune tovarășa Elena Ceaușescu 

tocmai pentru că-se bucură de re
nume și are realizări însemnate. De 
aceea, tin să vă felicit, chiar înain
te de a fi început vizita, pentru pro
gresele obținute în acest domeniu și 
pentru grija ce o acordați celor în 
suferință".

Sint vizitate apoi cabinete și sa
loane. care cuprind întreaga gamă a 
tratamentelor medicale — de la sto
matologie si oftalmologie, pină la 
intervențiile pe cord. Pe întreg par
cursul. tovarășa Elena Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de metodele 
moderne in terapeutică și gradul lor 
de eficacitate, discută cu medici și 
laboranți. Sint remarcate aparatele 
perfecționate de analiză automată a 
sîngelui, care au nevoie doar de o 
mică picătură de singe pentru a face 
analize complete.

într-o altă aripă a centrului, tova
rășa Elena Ceaușescu și regina Alia, 
primite cu aplauze și aclamații, se 
opresc într-o sală de cursuri, unde 
se pregătesc viitoarele asistente me
dicale. Tovarășa Elena Ceaușescu se 
adresează cursantelor : „Vă doresc 
mult succes la învățătură, astfel in
cit să vă îmbogățiți mereu cunoștin
țele și să fiți folositoare poporului 
iordanian".

în continuare, sînt parcurse sec
țiile de terapie intensivă, de radio
logie. de pediatrie etc. ; oprindu-se 
în fata unor instalații, tovarășa Elena 
Ceaușescu face aprecieri elogioase 
la adresa folosirii tehnologiei mo
derne în slujba sănătății. în cadrul 
acestui complex.

în salonul de primire, adre- 
sîndu-se . gazdelor, tovarășa Elena 
Ceaușescu a spus : „Este un cen
tru foarte mare, complex, care 
merită stimă și admirație. Vă doresc 
mult succes în activitatea dumnea
voastră viitoare. . V-aș propune să 

române care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu în vizita în 
Iordania, membri ai familiei regale 
și ai guvernului iordanian, persona
lități civile si militare din Amman.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească de caldă cordiali
tate. i

La dejun au luat parte persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu în vizita în 
Iordania, membri ai familiei regale 
și ai guvernului iordanian, persona
lități civile și militare, reprezen
tanți ai cultelor. ,

DE AFACERI
rășii Gheorghe Oprea. George Ma
covescu. Vasile Pungan. Constantin 
Mitea, Constantin Stanciu și Vasile 
Gîndilă.

Cu acest prilej au fost discutate 
pe larg o serie de aspecte privind 
concretizarea cooperării între com
panii iordaniene . și întreprinderi ro
mânești, în exploatarea fosfaților, pe
trolului, în agricultură, transporturi 
rutiere și aeriene și alte domenii.

O delegație economică iordaniană, 
reprezentînd sectorul de stat și par
ticular, a fost invitată să .viziteze 
România.

întilnirea. cu un profund caracter 
de lucru, s-a desfășurat într-o am
biantă cordială.

trecem împreună și la un alt aspect 
actual, și anume la schimbul de ex
periență între medicii din România 
și Iordania. Cred că acest lucru ar fi 
util, ar servi interesul îmbogățirii 
reciproce a cunoștințelor".

Dr. Hanania mulțumește pentru 
propunere, declară că este întrutotul 
de acord și amintește de numărul 
mare de studenți iordanieni care în
vață în România. „Sîn,t convins — 
spune el — că schimbul de expe
riență pe care-1 propuneți va da re
zultate bune".

înainte de plecare, tovarășa Elena 
Ceaușescu este rugată să’semneze în 
Cartea de onoare a centrului.

Primirea delegației consiliului municipal
(Urmare din pag. I)

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Domnule primar.
Domnilor membri ai consiliului 

municipal.
Aș dori să vă mulțumim pentru 

cuvintele ce ni .le-ați adresat, pen
tru inminarea acestor chei ale fru
mosului dumneavoastră oraș.

Sintem bucuroși că, răspunzînd in
vitației regelui Hussein și reginei 
Alia, ne aflăm in capitala patriei 
dumneavoastră și aș dori să exprim 
vii mulțumiri populației Ammanu- 
lui pentru primirea călduroasă pe 
care ne-a făcut-o.

Vom păstra aceste chei ca o amin
tire plăcută despre vizita în țara 
dumneavoastră, în capitala ei, 
Amman. Am dori ca ele să constitu
ie un simbol al prieteniei și colabo
rării dintre capitalele țărilor noastre 
— București și Amman — dintre po

poarele noastre. Sper că ele, aseme
nea cheii din poveste, ne vor ajuta 
să deschidem calea spre o colabora
re trainică intre popoarele noastre.

Aș dori să vă urez dumneavoastră 
și tuturor locuitorilor Ammanulul

ELOGIOASE RELATĂRI ALE PRESEI
Șl RADIOTELEVIZWNfl IORDANIENE

Presa iordaniană din 13 aprilie 
consacră pagini intregi primirii pe 
care poporul iordanian a făcut-o 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, șl tovarășei Elena 
Ceaușescu. Sint publicate nume
roase fotografii surprinzînd diferit» 
momente ale primei zile a vizitei.

Sub titluri sugestive, pe întreaga 
pagină intîi — „Primire entuziastă 
făcută președintelui Ceaușescu și 

succese tot mal mari, multă sănăta
te și fericire !

★
înalții oaspeți români s-au între

ținut cordial cu primarul Aromânu
lui și membrii consiliului municipal.

doamnei Ceaușescu", „O caldă pri
mire oficială și populară pentru 
oaspeții români" — ziarele publică 
ample reportaje dedicate acestui 
eveniment istoric.

Cotidianul „AS SABAH" subli
niază importanța cuvîntărilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu - și 
regelui Hussein pentru relațiile 
româno-iordaniene, pentru pacea și 
colaborarea internațională. „AL DUS- 
TOUR" elogiază politica externă a 
României, poziția sa in problemele 
Orientului Mijlociu, pusă in slujba 

i'ihtere4elbt’ ■ păcii. și popoarelor. Co- 
tidiă’ftul-'uAL RAI“ publică cuvin ta
rea președintelui Nicolae Ceaușescu 
feub titlul‘„Ceaușescu : România cere 
o pace dreaptă". Același ziar publică 
un editorial semnat de Hanni Kha- 
sawneh, ambasadorul Iordaniei la 
București, care elogiază realizările 
și politica României, personalitatea 
politică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

în cursul zilei, Agenția iordaniană 
de presă a transmis numeroase in
formații, reportaje și fotografii pri
vind vizita.

De asemenea, postul de radio 
Amman șl televiziunea iordaniană 
au acordat o atenție deosebită vizitei 
oaspeților români.

Intilniri de lucru
Tova'rășii Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
republicii, și Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, au avut, în zilele de luni 
și marți, la Amman, întîlniri de lu
cru cu H. Mohasher, ministrul in
dustriei și comerțului, și Hanna Ou
dah, președintele Consiliului Națio
nal al Planului.

în cadrul acestor întîlniri de lucru 
au fost discutate diferite aspecte le
gate de concretizarea acțiunilor de 
cooperare româno-iordaniene, stabi
lite de cei doi șefi de stat.
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Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării

Din tot ce mi se propune 
(ă văd, las la o parte, cu 
un gest de om convins de 
mult, puternica centură in
dustrială a Brăilei. Eu vreau 
să văd satul. Acțiunea 
istorică declanșată de partid 
de a reduce treptat di
ferența sat-oraș. Ce se 
înțelege, în general, prin 
cuvîntul di a ce in ce 
mai des repetat în ultima 
vreme : urbanizare. Lucru 
imposibil fără o industrie 
de mare randament, ca și 
fără realizarea acelui com
portament modern, acelei 
conștiințe active, pline de 
simțul răspunderii civice, 
potrivită cetățenilor unui 
stat civilizat.

O broșură de 50 de pa
gini editată aici cuprinde 
tot ce s-a făcut în 
municipiu și în județ și 
se va face in viitorul cin
cinal, care e al revoluției 
tehnico-științifice. De Ia 
mașini grele, nave și pină 
la chibritul pe care zilnic 
îl scăpărăm în pumn, 
Brăila dă țării cam doi și 
ceva la sută din produc
ția republicană. Repet, pe 
mine mă interesează acum 
urbanizarea satului, cu 
toate că succesul ei stă 
tocmai în producția acelor 
imense construcții indus
triale care înconjoară, tă

cute, dar cu o mare forță 
interioară de lucru, orașul 
vechi, păstrat, cu farmecul 
lui unic. Județul are un 
model superb al ideii 
de ' oraș. Șosele bune, as
faltate, cu mijloace de 
comunicație rapide leagă 
satele de oraș, astfel incit 
„țăranii", și pun ghilimele 
nu fără motiv, viitorii ur- 
banizați, au un punct de 
referință model. Ei știu ce 
înseamnă o urbe in ade
văratul înțeles al cuvîntu- 
lui.

Noi, care ne ocupăm cu 
scrisul și cu relatarea în 
direct a faptelor și intîm- 
plărilor oamenilor țării 
care au transformat înfă
țișarea fizică a României 
și in bună măsură și înfă
țișarea ei morală, avem in 
vîrful peniței, cînd ne în
toarcem din cite o docu
mentare,. această frază-cli- 
șeu, care, in diverse va
riante, sună cam astfel : 
„Țăranul nostru e un om 
înaintat și civilizat, el are 
radio, televizor, frigider, 
mașină de spălat rufe" etc. 
De obicei, noi punem punct 
satisfăcuți după această 
frază, și rău facem. 
Fiindcă abia după acest 
punct, pripit, urmează e- 
sențialul : cum arată su
fletul acestui urbanizat, 
care este conștiința lui. 

atitudinea Iul față de 
valorile, etice ale societății 
noastre. Sigur, gonfortul 
material este baza, strict 
necesară și determinantă. 
El aduce cu sine și ridica
rea nivelului conștiinței, 
dar nu totdeauna imediat 
și în toate înțelesurile. în 
orice caz, a avea la domi-

Perspectiva urbanizării in comune brâilene
ciliu acele obiecte tehnice, 
semn al bunăstării mate;- 
riale, nu înseamnă și ur
banizare in sensul pe care 
concepția noastră umanistă 
il dă acestei noțiuni-cheie 
a dezvoltării multilaterale. 
Urbanizarea tehnică fără 
urbanizarea omului, a in
telectului său, a capacității 
sale organizate și corecte 
de muncă și de privire a 
ansamblului, ar fi ceva în
deplinit doar pe jumătate. 
Eu îndrăznesc să spun că 
un om, ihiar și fără aces
te atribute tehnice ale 
existenței imediate, poate 
să fie urban, adică civili
zat moralmente,- adică 

să-și cunoască bine dato
riile și drepturile și să aibă 
față de cei din jur și față 
de muncă și față de tot ce 
ne punem noi în gind Bă 
facem, o etică superioară, 
să zicem, in raport cu un 
orășean get-beget. dar ego
ist, comod, nepăsător, su
perficial... Din acest punct 

de vedere, a sta la oraș nu 
înseamnă numaidecît a fi 
și civilizat in accepția 
noastră politică, așa după 
cum un țăran care nu se 
bucură deocamdată de 
condițiile oferite de un 
mare oraș poate fi, prin 
normele sale etice și prin 
dorința de instruire și 
prin respectul față de sine 
și de ceilalți, mai „urban", 
oricum. Vreau să subliniez 
ideea aceasta, evidentă de 
altfel pentru toată lumea, 
că urbanizarea nu are nu
mai o latură materială, 
deși aceasta este decisivă. 
Norocul meu de reporteri 
Pentru că și reporterii au 

unul, mai ales cînd îl cau-*  
tă. Am ținut morțiș să a- 
jung la „Movila Miresii", 
hotărit să „vînez" pe 
teritoriul bunului meu 
prieten, • Fănuș Neagu. 
Dacă mă uit la miază
noapte, știu că acolo e 
Grădiștea lui și casa lui 
care miroase a sulfină și 

a literatură mare și ge
neroasă.

Urbanizate in județul 
Brăila vor. fi comunele 
Ianca, avansată pe acest 
drum, însurăței și această 
Movilă năstrușnică a Mi
resii — nicăieri ca aici 
oamenii nu numesc locu
rile și ființele cu atita 
vrajă și pregnanță lexica
lă. Eu, ca să spun drept, 
credeam că e vorba de 
vreo legendă tragică, și 
întrebai cu prudență... 
Dar, nu... O nuntă, acum 
un secol, suită in sanie și 
lunecind prin troiene către 
cătunul vecin, și ajung ei 
acolo, prin viscol, cind 

colo, mireasa nu-i ! Ea că
zuse din mers, se pierduse 
în nămeți — numai că un 
cioban, ca un făcut, o gă
sește, și o ia cu el., și a- 
cum nu se mai știe chiar 
atît de sigur dacă mireasa 
a avut un accident, sau 
dacă ea n-a coborît din 
sanie cu tot dinadin

sul, alergînd spre ale
sul inimii sale. Norocul 
meu, în timp ce aflu aces
te amănunte ale legendei, 
să-l cunosc la „Movila Mi
resii" pe Anghel Ion, pri
marul comunei, un tinăr 
in virstă de 28 de ani. E o 
caracteristică a județului 
să aibă primari tineri.

Comuna pe care o gos
podărește, fiind și secretar 
al comitetului comunal de 
partid, se va urban iza in 
cincinalul următor. Ce vor 
să facă intre 1976—1980 cei 
din satul in care o mirea
să, acum un veac, a avut 
curajul de a sări din sanie 
(„nu mă duc, mamă, după 

urit !“) și de a alege, libe
ră, viața, liberă și frumoa
să, la chemarea iubirii, 
care e viața reală. O țesă- 
torie, să aibă femeile de 
lucru, o fabrică de răcire 
a laptelui, o fabrică de 
spirt, o fabrică de îmbu
teliat sticle ; amenajarea 
lacului sărat ce poartă nu

mele comunei și unde 
reumaticii se vor îmbulzi 
spre 1978—79, atrași în 
mod sigur și de viguroasa 
legendă a locului ; vreo 400 
de apartamente, un s,uper- 
magazin, un spital... An
ghel Ion îmi înșiră meto
dic și grav toate acestea, 
fără fala primarului vor
băreț. El știe ce are de fă
cut de aici inainte, și asta 
cere chibzuință, chibzuință 
și iar chibzuință. Dar un 
ziarist nu e ziarist, dacă 
n.u găsește pe teren o pro
blemă. Industria trepidan
tă a Brăilei atrage din ce 
in ce mai mulți săteni. 
Deci torțele de muncă ale 

satului ge descompletează. 
Anghel Ion a înțeles. El 
spune în limbajul său 
scurt : „o contradicție 1“ 
înainte de a fi găsit acest 
termen aspru însuși între
bătorul. Lipsa de mînă de 
lucru la Movila Miresii a 
dus la ideea aducerii în 
comună a unui număr de 
106 vrînceni, treabă com
plicată, cazare, condiții 
etc. Tinărul primar spune: 
am găsit în loc 106 femei 
de la noi din sat, treaba o 
vor face tot atît de bine a- 
ccste femei care ziua um
blau în pleșfenderiță din 
ogradă în ogradă. Dar 
cum ?... Cum s-au de'cis 
ele, . așa, dintr-odată, ce 
le-a venit ? Primarul e și 
sfios, deși sint sigur că 
asta e o formă a politeții 
sale foarte atente. Expli
cațiile Iui sint ale unui ins 
care știe că nici o victorie 
nu-i ușoară. Cămine de zi 
pentru copii. Tot ce poate 
face materialmente mai 
ușoară viața unei femei, 
spre a fi eliberată de gri
jile casnice, atragerea ei 
în activitatea socială, și 
satul de azi oferă multe 
forme de manifestare. 
Transformarea treptată a 
mentalității lor. Dar asta, 
îmi zic, e chiar urbaniza
rea a doua, din suflet...

Dar ee simte el, Anghel 

Ion, ca primar, ce crede el 
că va simți, — fiind atit 
de recent în funcție — 
dacă ar greși cumva, ce 
le-ar spune, și cum, mai 
ales, oamenilor, fiindcă 
important e cum arăți sau 
recunoști sau explici o e- 
ventuală greșeală, care s-ar 
răsfringe asupra întregii 
vieți a comunei ?... Acest 
bărbat de 23 de ani 
stă, se gîndește, surîde, 
stringe iar buzele la loc, 
iar surîde. în semn că • 
greu să dea răspunsul cel 
mai potrivit, și iar se gin- 
dește. Caută un acord exact 
între gînd și vorbire. El 
enunță, spre surprinderea 
mea, această maximă ce 
pare luată din gura cine 
știe cărui lector de la 
invățămintul politic ju
dețean. Dar nu, cu sigu
ranță, știu, simt, că for
mularea ii aparține : „Al 
șaselea simț : a țe feri de 
greșeli...". Limhaj succint 
și înțelept, lăsind cimp li
ber unei acțiuni bine cum
pănite. Dar, ca răspuns, și 
o formă de urbanitate în
născută, exact despre ce 
vorbeam la început și pe 
care oamenii noștri harnici 
de Ia țară o au de mult 
în sîngele lor dens, gene
rator de fapte și de con
strucții trainice.

Constantin TOIU



PAGINA 4 SCÎNTEIA — miercuri 16 aprilie 1975

OMUL-MUNCA-ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
Semnificativ este faptul 

că românul a născocit cel 
mai scurt proverb despre 
învățătură — „Ai carte, ai 
parte" — sintetizind prin a- 
ceasta însusi sensul formă
rii și al devenirii umane și 
marcînd imperioasa nevoie 
de a-si face din cunoaștere 
un instrument de lucru. Ni- 
colae Iorga spunea : „învă
țat e omul care invată ne
contenit pe dînsul și invată 
necontenit pe alții", văzind 
în procesul autoinstruirii si 
al îndrumării spre știință si 
cultură a maselor, chezășia 
dobindirii unora dintre cele 
mai puternice arme ale 
dragostei de patrie si ale 
pasiunii pentru servirea ei.

Socialismul a pus omului 
în mină — încă din-prime- 
le zile ale puterii populare
— alături de unealtă, 
alături de libertatea si 
bucuria muncii, cartea. în
tregul tezaur al știintet si 
culturii omenești, știind că 
numai prin instruirea po
porului își putea grăbi a- 
tingerea înaltelor idealuri. 
Printre primele construcții 
înălțate in anii puterii 
populare au fost școlile, 
sute si mii de scoli ne tot 
cuprinsul tării, scoli in a- 
teliere, școli în satele și că
tunele cele mai izolate, 
pentru ‘ca una dintre cele 
mai crunte moșteniri ale 
trecutului — analfabetismul
— să fie lichidată, iar știin
ța de carte să devină do
minanta generală a unui 
popor care și-a luat des
tinul în propriile-i miini.

Statisticienii pot calcula 
rodul concret al acestor 
ani. și imaginea tării — de 
treizeci de ori mai puter
nică decit în momentul 
startului ei spre viitorul 
comunist — atestă realita
tea : tot ce am dobîndit nu 
este altceva decit rezultatul 
trudei noastre, dar oare ar 
putea cineva calcula si ex
prima în cifre cîtă carte s-a 
învătat. cu cît s-a îmbogă
țit orizontul poporului nos
tru din aplicarea în viata 
de fiecare zi a oamenilor 
din toate generațiile, a în
demnului necontenit al 
partidului : învățați ! Cea 
mai elocventă demonstrație 
a, acestei realități este făcu

tă de însuși tabloul intelec
tual al țării în totalitatea ei, 
și nu numai în sinul unei 
elite, acea frapantă consta
tare pe care o poate face 
oricine cu privire la nivelul 
specializării în cele mai di
verse meserii din marile 
cetăti industriale ale tării, 
cu privire la creșterea a 
milioane si milioane de ti
nere cadre. în toate dome
niile de activitate. Nu nu
mai buni profesioniști, stă- 
pini pe cele mai noi cu-

permanent orizontul cultu- 
ral-stiintific". dînd astfel 
literă de lege năzuinței ca
racteristice omului orin- 
duirii noastre. Tocmai 
fiihdcă imaginea unei țări 
nu este dată numai de pu
terea ei economică, de pro
ducția de bunuri si de ve
nitul repartizat pe locuitor, 
ci si de gradul ei de cul
tură. de calitatea instruirii 
membrilor ei. de orizontul 
lor cultural-științific. de fi
zionomia lor morală.

unei legături organice intre 
învățătură si finalitatea ei 
practică, intre facultăți Si 
uzinele marii cetăti indus
triale. Doctorul-inginer Va- 
sile Vulcu. profesor la ca
tedra de mașini si utila.ie 
pentru prelucrări la cald si 
tehnologia metalelor. îmi 
înfățișa omogenitatea îmbi
nării studiului teoretic cu 
practica exprimată Prin 
faptul că. îndeosebi vara, 
tocmai in perioada conce
diilor. centrul universitar

CÎT TRĂIEȘTE, OMUL 
TREBUIE SĂ iNVEfE!

nostințe de specialitate, ci 
oameni cu o conștiință 
înaintată, luptători pdntru 
nou. animați de o profundă 
dragoste față de patria so
cialistă. Aceasta atestă a- 
tentia deosebită pe care 
partidul nostru o acordă 
formării multilaterale a o- 
mului constructor al unei 
lumi noi, făuritor el însusi 
al unei societăți aflate iri- 
tr-un Impetuos marș de 
multilaterală dezvoltare. Ea 

z implică lupta cu inertia.
lupta cu plafonarea, exclu
derea din viata practică a 
concepției că. odată dobîn- 
dită o diplomă, „titratul" 
n-ar mai avea nimic de 
învățat, fiind un om „făcut" 
de aici înainte.

Carta morală a României 
contemporane. Codul eticii 
si al echității socialiste. în
scrie in cel de-al 11-lea ar
ticol al său obligația pen
tru toți comuniștii si ute- 
cistii tării „să-si perfecțio
neze necontenit pregătirea 
profesională și de speciali
tate. să-si îmbogățească

„N-am încetat niciodată 
să învăț — îmi spunea, 
deunăzi, profesorul Gh. 
Secrieru de la institutul a- 
gronomic ieșean. învăț în- 
vătindu-i pe studenti. căci 
una dintre cele mal înțe
lepte vorbe ale moldovea
nului sună : „învătind pe 
alții, de două ori înveți". 
Viitorii agronomi, horticul
tori si zootehniști din in
stitutul ieșean își perfecțio
nează studiul practic al dis
ciplinelor lor prin organi
zarea unei întreprinderi a- 
gricole de tipul I.A.S.-urilor 
în care muncile de condu
cere, de gospodărire si lu
crările efective pe ogoare, 
în livezi. în podgorii sau în 
fermele de animale sînt e- 
xecutate de profesori si 
studenți laolaltă, pentru de
prinderea din timp cu toa
te problemele pe care le 
vor avea de rezolvat vii
torii specialiști în activita
tea lor de mai tîrziu.

La centrul universitar 
din Brașov am întilnit a- 
ceeași pasiune în stabilirea

brașovean furnizează o im
portantă forță de muncă u- 
zinelor si că. in timpul 
practicii, numeroși studenți 
de la facultățile tehnice se 
angajează în producție, de- 
prinzînd multe din „taine
le" domeniilor în care ei se 
specializează ca ingineri. 
Același lucru l-am întâlnit 
la facultatea de silvicultu
ră și exploatarea pădurilor, 
unde toti studenții sînt or
ganizați într-un ocol silvic ; 
prin îmbinarea studiului cu 
practica muncii de fiecare 
zi. ei deprind întreaga 
gamă de activități, de la 
execuție la conducere.

Unul dintre cei mai in- 
teresanti oameni pe care 
i-am întilnit în ultimele 
săptămini, inginerul pisci
col Nichifor Goroch din 
C.A.P.-Bivolari. îmi împăr
tășea pe malul unuia din 
iazurile sale pline cu peș
te. răsărite într-un loc 
unde niciodată n-a existat 
o tradiție de acest gen — 
dar unde cooperatorii ob
țin acum producții record 
— tema tezei sale de doc

torat, inspirată din perfor
mantele locale : „Amenaja
rea piscicolă a Văii lui Tra
ian si aspectele economice 
ale folosirii ei complexe".

„N-am încetat niciodată 
să invăț — îmi spunea ar
hitectul conf, univ. Maria 
Porumbescu — deoarece, 
cit trăiește, omul trebuie să 
învețe. Românul spune : 
«Cine știe carte are patru 
ochi». Extraordinara recep
tivitate a studenților la tot 
ce este nou. eficient, nu 
poate să-i rămînă indife
rentă profesorului. Iar 
practica este verificarea 
tuturor cunoștințelor teore
tice și confruntarea aces
tora cu realitatea. «între a- 
devărata stiintă si intre 
viata practică — spunea 
Titu Maiorescu — nu poa
te fi niciodată antagonism, 
ci trebuie șă fie. din con
tră. o continuă Înlesnire re
ciprocă». Nimic nu mi se 
nare mai necesar în exis
tenta noastră ca excluderea 
oricăror manifestări de 
plafonare și de automulțu- 
mire cu privire la nive
lul de pregătire care se 
cere a fi continuu ridi
cat".

Cind o tară întreagă în
vață. cînd toti membrii so
cietății își perfecționează, 
în consens cu idealurile ei. 
pregătirea profesională și 
de specialitate, cînd orizon
tul lor cultural-științific se 
află intr-o tot mai vastă 
deschidere. atunci tara 
poate nutri cele mai am
bițioase planuri de autode- 
pășire, cu convingerea că 
își va realiza idealurile. 
Partidul și statul nostru, 
înfrățind unealta cu car
tea. făcînd din instruirea 
tuturor oamenilor muncii o 
cauză nobilă. înscriind în 
Codul eticii și echității so
cialiste obligația pentru 
toti comuniștii si uteciștii 
de a învăța necontenit, 
pregătește fondul uman de 
aur al viitorului României 
socialiste. Iar ziua de mîi- 
ne aparține celor ce și-au 
făcut din înfrățirea cărții 
cu unealta, condiția sine 
qua non a existentei lor.
Ioan GRIGORESCU

PRIMĂVARA SE NUMĂRĂ 

CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE 
...și se urgentează 
cele rămase în urmă

[faptul
’DIVERS

Un reporter încerca să descifreze 
în ceata cafe-barului de zi rădăci
na inexplicabilă a gustului pierde
rii de timp. Localul în sine nu 
putea fi cauza, destinația lui ini
țială (si uitată de unii) fiind toc
mai un consum rapid. Produsul — 
o cafea — era inofensiv sub raport 
toxic, iar vînzătorul avusese grijă 
să-l facă și mai inofensiv. „Atunci 
ce ?“, se întreba K^Iortferul, dușman 
al clișeelor, dar confruntat cu unul 
dintre" cele mal răăpindite filiSăe •— 
al parazitului la virsta vigorii, me
tamorfozat ca meduză în fata unei 
sonde cu pai — „atunci ce îl se
pară pe insul din fața-mi de ma
joritatea covîrșitoare a colegilor lui 
de generație 7".

— Eu visez, ar fi răspuns gîndi- 
torul fără gînduri. înconjor cu vi
sele mele întreg globul. Cîteodată 
si de două ori.

„Automotoriștii din Arad au în
conjurat globul pămintesc de 12 
ori" — ne scrie cititorul Gheorghe 
Tăutu, fără să știe că dă replica 
necesară unei mărturii discutabile, 
„într-o perioadă de un an de zile, 
mecanicii, tineri si vîrstnicl. de la 
remiza de' automotoare a depoului 
C.F.R. din Arad au parcurs 483 467 
km peste norma de reparație ge
nerală. De peste 12 ori ocolul pă- 
mintului". Ocol imaginar, se înțe
lege. dar imaginat nu din senin, 
din vid. ci din fapte si împliniri

foarte concrete. Amintirea replicii 
auzite odată, intr-un bar de zi. ră
masă nedivulgată intre filele car
netului. ne-a venit spontan în 
minte, pe măsură ce rîndurile scri
sorii lui Gheorghe Tăutu ne trans
miteau satisfacția împlinirii, mîn- 
dria întemeiată a colegilor săi de 
muncă de a se fi străduit pentru 
ceva, de a fi realizat o performan
tă deosăbită, care să le permită 
comparații îndrăznețe.

Antiteza ne-a adus în gînd re
flecția că. in societatea noastră 
activă, multilateral antrenată in 
efort, a multiplelor posibilități de 
realizare, visul se cere a fi legat 
indestructibil de elan. Cu elan, 
imaginația urcă treptele idealului, 
fără elan, coboară in hrubele pla
cidității sterile.

Discuția despre vis, ideal, reali
zare ne face să scoatem din teancul 
de. scrisori și pe cele în care citi
tori mai vîrstnici evocă dificultățile 
care barau în trecut calea realiză
rii aspirațiilor, fie și a celor care 
astăzi ne par foarte simple, fi
rești. „în anul 1926, cu chiu cu vai, 
am fost dat la liceu", își amintește 
G. Butnaru din București. După 
doi ani, părinții n-au mai avut po
sibilitate să achite taxele școlare 
și am fost retras. Am început să 
muncesc cu ziua la chiaburi, cu 
toată ambiția, pentru a-mi cîștiga 
existența, așteptind o șansă mai

bună". Pe un orizont sărac in per
spective, singura ambiție realistă 
pentru copilul de țăran a putut fi 
aceea de a depăși stadiul de „ră- 
gălie" (recrut), ca să rămînă ser
gent in armată. Dar. dovedind prea 
multă silință, a fost tocmai bine 
ochit pentru postul de... ordonanță.

Sînt situații pe care e bine să 
nu.lq ujtăm. Predecesorii noștri au 
depășit igreuțățHe. cu mult efort. . 
jeei tțneiți au prilejul si datoria șă. 
înapoieze soefetății economia de e- 
nergie pe care buna ei organizare 
le-o asigură.

„în viața mea — încheie G. Rpt- 
naru — nu mi-a fost rușine de nici 
o muncă. Așa trebuie să privească 
șl tineretul de astăzi mersul îna
inte al societății. Regimul nostru 
le-a pus la dispoziție tot ce le tre
buie, poarta larg deschisă pentru 
învățătură, pentru cultură, gratis, 
nu ca pe timpul meu, cu taxe 
grele și cu sărăcia pe care 
am îndurat-o pe timpul copi
lăriei mele nefericite. Avem un 
tineret minunat, bun, studios. Mai 
există insă și neghină in griul cu
rat. Mă miră cum pot paraziții să 
absoarbă aerul curat din frumoasa 
noastră țară, și ei, și părinții care 
le tolerează «slăbiciunile». Sint de 
acord cu materialele critice care 
au apărut în acest sens la rubrica 
dedicată omului, muncii, eticii și 
echității socialiste".

oiqa

„în condițiile creșterii, in continuare, a parcului auto, poate fi redus numă
rul evenimentelor rutiere 7 Ce măsuri
Pentru a da răspuns acestor între

bări, cu care încheiam articolul pu
blicat in ziarul nostru din ziua de 
8 aprilie, ne-am adresat colonelului 
VALERIU BUZEA, locțiitorul șefu
lui Inspectoratului General al Mili
ției, de la care am aflat că a fost în
tocmit un plan comun de măsuri 
și acțiuni convergente ale Inspecto
ratului General al Miliției, Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor și Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare. Iată 
cîteva dintre ele ;

• In toate uititățile subordonate 
consiliilor populare, unități care e- 
fectuează transporturi de persoane 
și mărfuri cu autovehicule, sc vor 
introduce normele științific funda
mentate care se aplică in prezent 
in unitățile auto ale Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, privind selecționarea, testarea 
psihologică și pregătirea conducăto
rilor auto, precum și reglementările 
referitoare la controlul șoferilor și 
autovehiculelor înainte de plecarea 
in cursă, pe trasee și la întoarcere ;

• In colaborare cu Inspectoratul 
Auto Republican, Direcția Circulație 
din Inspectoratul General al Miliției 
va efectua instruirea permanentă a 
tuturor șoferilor care transportă că
lători;
• Dotarea de către consiliile popu

lare a unităților proprii de transport 
.in comun cu aparatura și instalațiile 
adecvate pentru verificarea riguroa
să și controlul tehnic al autovehicu
lelor ;
• Eliminarea punctelor periculoase 

de pe drumurile publice, prin co
rectarea unor curbe și îmbunătățirea 
semnalizării rutiere ;
• închiderea drumurilor laterale 

care nu-și justifică necesitatea și 
redarea în circuitul agricol a tere
nurilor respective ;
• Selecționarea mai atentă a can- 

didaților pentru școlile de șoferi 
profesioniști, îmbunătățirea pregăti
rii lor, a formelor și metodelor de 
educație civică ;

• Antrenarea unor medici din în
treprinderi, psihologi și specialiști 
din Inspectoratul de Stat pentru 
Protecția Muncii la acțiunile de con
trol, supraveghere și verificare a 
stării fizice și psihice a conducători
lor auto de pe mijloacele transportu
lui in comun.

— Toate aceste măsuri, ca și alte
le, prevăzute in planul comun — ne 
spune colonelul Valeriu Buzea — 
sint menite să ducă la creșterea gra-

concrete se impun in acest sens 7“ 
dului de siguranță a circulației ru
tiere. Aplicarea lor concretă insă de
pinde jn mod hotăritor de fiecare 
conducător de unitate de transport 
sau deținătoare de autovehicule, de 
fiecare șef de garaj, revizor tehnic, 
conducător auto și — de ce nu 7 — 
de fiecare pieton in parte. Orice a- 
baiere de la regulile de circulație, 
oricit de minoră ar fi iu aparență, 
poate genera 'un accident cu conse
cințe dintre cele mai grave. După 
cum orice neglijență sau ignorare. a 
normelor de verificare și revizie teh
nică a autovehiculelor, chiar și 
atunci cind e vorba de o simplă

duc la întirzierea sau efectuarea de 
mintuială a reparațiilor și reviziilor 
tehnice. Nu-i mai puțin adevărat 
insă că o serie de verificări tehnice 
se fac cu o lipsă de răspundere con
damnabilă sau nu se fac chiar deloc, 
și aceasta nu numai din vina meș
terilor respectivi, ci și a posesorilor 
de autovehicule de stat sau particu
lare. Au fost depistate cazuri in care 
cetățeni cu autoturisme personale au 
incercat să-și fure singuri căciula, 
punîndu-și în pericol propria lor 
viață și a altora, prin recurgerea la 
unele procedee ciudate, ca să nu le 
spunem nedemne : unii, avind pneu
rile uzate, au împrumutat altele in 
bună stare de la alții, s-au dus la 
verificarea tehnică anuală, au obți

Planul de construcții școlare pe 
anul în curs înregistrează creșteri 
importante față - de realizările anului 
precedent; el însumează peste 3 000 
pol săli de clasă, circa 21 000 locuri în 
internate, peste 26 000 locuri în grădi
nițe, ateliere-școală cu aproape 7 000 
locuri de muncă, cămine studențești 
cu circa 2 500 locuri. Dacă acestor ca
pacități. prevăzute a se construi în 
1975 din fondurile statului, li se a- 
daugă cele ce vor fi obținute prin 
contribuția bănească a populației, 
precum și cele realizate in anii 
1971—1974 .rezultă că prevederile ac
tualului cincinal vor fi depășite cu 
peste 14 000 loouri in grădinițe, cu 
aproape 1 750 locuri in cămine stu
dențești, cu peste 2 700 săli noi de 
clasă etc. Cit privește prevederile 
cincinalului referitoare la construirea 
noilor spatii de învățămînt superior, 
în suprafață de circa 221 000 mp. ele 
au fost îndeplinite Încă la sfirșitul 
anului 1974.

Rezultatele obținute după primele 
o sută de zile din acest an demon
strează că majoritatea titularilor de 
plan — consilii populare județene 
și ministere — au știut să profite 
de pe urma condițiilor, în bună 
măsură favorabile, pe care le-a o- 
ferit constructorilor primul trimes
tru. Stabilirea din timp a amplasa
mentelor si a documentației tehnice, 
deschiderea finanțării, planificarea și 
aprovizionarea ritmică cu materiale, 
precum si începerea construcțiilor în 
front continuu de lucru s-au dove
dit o dată în plus a fi premise ho- 
tăritoare pentru un bun demaraj 
în campania construcțiilor școla
re. Așa se explică faptul că pla
nul total (inclusiv construcțiile din 
planul altor ministere) al județului 
Neamț este îndeplinit pînă acum în 
proporție de 41,7 la sută. Mehedinți 
— 35,5 la sută. Bihor — 26,2 la sută, 
Alba — 24,6 la sută. Iași — 22.8 la 
sută. Ialomița — 22.5 la sută. Doli — 
29.5 la sută. Vrancea — 20,5 la sută, 
Sălai — 20.2 la sută.

Realizările primului trimestru în 
domeniul construcțiilor școlare nu au 
înregistrat -insă pretutindeni procen-
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te corespunzătoare. Sînt încă zone 
unde fondurile destinate lucrărilor de 
constructii-montaj au fost utilizate in 
proporții reduse, din care cauză u- 
nele șantiere prezintă serioase rămâ
neri în urmă sau. pur și simplu. încă 
n-au fost deschise. Județele Gorj și 
Teleorman, abia au realizat — după 
un trimestru — 6,4 la sută și. respec
tiv, 6,5 la sută din planul anual, ju
dețul Olt — 9,6 la sută. Caraș-Seve- 
rin — 10,1 la sută, Harghita — 11,6 
la sută, Bistrița-Năsăud — 12,1 la 
sută. *

Dacă avem în vedere că scadența 
actualului plan de construcții nu este, 
în cele mai multe cazuri, sfirșitul lui 
decembrie, ci primele zile ale lunii 
septembrie, odată cu deschiderea 
noului an școlar, răminerile în urmă 
ne apar și mai evidente. Iată cite- 
va cazuri care reclamă o interven
ție operativă a organelor locale. In 
județul Argeș, un atelier-școală in 
valoare de peste 400 000 lei, prevă
zut să intre in construcție din pri
mele zile ale anului, nu avea încă, 
la sfirșitul trimestrului I. definitiva
te formele cu constructorul. O școa
lă specială cu 216 locuri din Do- 
rohoi. județul Botoșani, ale cărei lu
crări erau prevăzute să înceapă încă 
din trimestrul IV al anului trecut, 
se afla la sfirșitul primului trimes
tru din 1975... la fundație. Ca să nu 
mai vorbim de proiectatul liceu sa
nitar cu 8 săli de clasă din Reșița, 
aflat, de asemenea, la fundații, deși 
avea termen de începere a lucrări
lor în trimestrul III din 1974. Iar 
astfel de exemple pot fi găsite si în 
alte județe, cum sint Covasna. Ga
lati. Harghita. Constanta. Olt etc.

Pentru recuperarea restantelor e 
nevoie ca pretutindeni să se acorde 
o atenție sporită organizării exem
plare a șantierelor, să se manifeste 
mai mult simt gospodăresc în utili
zarea optimă a rnîinii de lucru, in 
folosirea deplină, fără nici o risipă, 
a materialelor de construcție, în res
pectarea graficelor de execuție. Ne
cesitatea ca toate obiectivele inclu
se în plan să fie realizate la terme
nul prevăzut si în condiții de cali
tate ireproșabilă are un caracter 
stringent; extinderea învățămîntului 
preșcolar, cuprinderea tuturor pro- 
movatilor clasei a VlII-a în prima 
treaptă a liceului, intensificarea ac
tivității practico-productive în cu
prinsul atelierelor și laboratoarelor 
școlare impun ca învățămîntului să 
i se asigure, in timpul planificat, în
treaga bază materială prevăzută prin 
planul de stat. Tocmai de aceea este 
de așteptat ca în săptămînile ime
diat următoare să se înregistreze e- 
forturi suplimentare din partea con
siliilor populare județene, a minis
terelor și a altor organe centrale, 
astfel îneît să fie deschise toate șan
tierele, iar lucrările să se desfășoa
re ritmic și de calitate.

Mihai IORDANESCU
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de calitate impuși de necesitatea 
securității sistemelor de frinare. Tot 
pentru prevenirea accidentelor, tre
buie organizate acțiuni mai energice 
de depistare și „tragere pe dreapta" 
a tuturor autovehiculelor cu un grad 
avansat de uzură, menținute in mod 
nejustificat in circulație, și care sint, 
realmente, nu numai sursă de eve
nimente nedorite, ci și o povară 
pentru deținătorii acestora în pri
vința consumului de carburanți și a 
cheltuielilor mari cu reparațiile (a se 
citi „cirpeli"), ca să nu mai vorbim 
și de poluarea străzii. De aici — 
răspunderea deosebită pe care o 
poartă. în special, șefii de garaje 
pentru menținerea în bună stare de 
funcționare a autovehiculelor. Chib

toare de semnalizare etc.), constituie 
una din cauzele care duc, ''pe de o 
parte, la uzarea prematură și defec
tarea mijloacelor de transport, iar 
pe de altă parte, la accidente de cir
culație, unele cu urmări dintre cele 
mai grave, întrucit conducătorii auto 
de pa aceste drumuri nepublice nu 
sînt supravegheați prin servicii in
terne de control și nici nu se află 
mereu sub „ochiul de Argus" al a- 
gentului de circulație. Tocmai de 
aceea, una din măsurile importanțe 
care trebuie să stea in fața facto
rilor de răspundere este reglemen
tarea, pe baze noi. ă circulației pe 
aceste drumuri nepublice.

O atenție deosebită sef acordă, în- 
cepînd chiar din această lună, apri

DISCIPLINA RUTIERA
Măsuri organizatorice, tehnice și educative pentru întărirea răspunderii 

tuturor factorilor care participă la traficul rutier
șaibă sau un pinion, poate duce — 
și nu spun vorbă mare — la adevă
rate catastrofe rutiere. De aceea, 
toată atenția și grija noastră, a mi
liției, a tuturor celor care răspund 
de problemele circulației trebuie să 
se Îndrepte, deopotrivă, asupra celor 
trei factori principali care concură 
la traficul rutier : MAȘINA, DRU
MUL, OMUL.

Asupra primului factor — MAȘI
NA — interlocutorul nostru ne-a în
fățișat cîteva din problemele cu care 
sint confruntate organele de miliție 
in acțiunea de verificare tehnică, a- 
flată in momentul de față in plină 
desfășurare și care trebuie încheia
tă pină la 31 mai. In unele autobaze 
și unități de transport, verificarea 
autovehiculelor din dotare se mai 
face încă empiric, rudimentar. cu 
„oehiometrul", fără aparatură șl in
stalații de specialitate. Unele unități 
„Autoserviee" repară superficial 
sau recondiționează, în mod neper- 
mis, improvizat, o serie de piese 
foarte uzate care, de fapt, se cer în
locuite imediat. întrucit pun în pe
ricol siguranța în exploatare a auto
vehiculului. Lipsa anumitor piese 
de schimb, datorată întreprinderilor 
producătoare, creează anomalii care

nut „țidula" la mînă că totul e în or
dine, după care și le-au pus pe ceie 
vechi la loc ; alții, respinși la o u- 
nitate „Autoserviee", s-au dus la al
ta, mai puțin exigentă, sau au recurs 
„la mica Înțelegere", la „aranjamen
te de culise", cu un revizor tehnic 
sau altul, care niai măcar nu s-au 
ostenit șă vadă cum arată „la chip" 
autoturismul pentru care trebuia e- 
liberat un act de garanție a siguran
ței in circulație. Ca să nu mai vor
bim de cei care tot amină verifica
rea tehnică pină in ultimele 2—3 zi
le cînd, chiar dacă se constată unele 
defecțiuni, nu mai există, practic, 
timp pentru remedierea lor. Iată de 
ce trebuie combătută ou toată hotă- 
rirea și pedepsită cu asprime orice 
încălcare sau eludare a prevederilor 
legale referitoare la verificarea teh
nică anuală a fiecărui autovehicul in 
parte, indiferent dacă e proprietate 
de stat, cooperatistă sau personală. 
In acest context, relevăm ca opor
tună și eficientă intervenția organe
lor de miliție, care s-a soldat cu o 
măsură radicală luată de Inspectora
tul General de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor, de încetare a 
fabricării lichidului de frînă in 13 
unități care nu-1 realizau Ia indicii

zuit, gospodărește, legal procedează 
cei care efectuează un control per
manent și sistematic nu numai la 
plecarea autovehiculelor în cursă, ci 
mai ales la înapoiere, cind defec
țiunile semnalate pot fi înlăturate 
la timp și bine.

Al doilea factor care contribuie la 
• siguranța circulației — DRUMUL — 

s-a bucurat, în ultimii ani, de o a- 
tenție deosebită. Au intrat în circui
tul rutier noi artere asfaltate, s-a 
construit „Transfăgărășanul", s-au 
deschis magistrale, s-au redimensio- 
nat și sistematizat rețele stradale 
urbane, au fost modernizate nume
roase drumuri județene și comunale. 
Se impun, in continuare, măsuri nu 
numai pentru extinderea panglicilor 
de asfalt, ci și pentru buna întreți
nere a tuturor drumurilor publice 
și nepublice. Acestea din urmă — 
industriale și de exploatare forestie
ră și agricolă — reprezintă circa 43 
la sută din totalul drumurilor țării. 
Aflate în directa administrare și ex
ploatare a unităților economice și 
primăriilor, multe din aceste dru
muri nepublice, fiind prost întreținu
te (denivelări, gropi, noroaie, pante 
abrupte, curbe periculoase. puține 
refugii, locuri de parcare și indica

lie, îmbunătățirii sistemelor de sem
nalizare pe arterele de largă circu
lație. In colaborare cu Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, Inspectoratul General al Mili
ției a început verificarea minuțioasă 
a tuturor drumurilor „E" deschise 
traficului internațional, precum și a 
altor artere din țară care vor ințra 
In aceste circuite. In total, vor fi 
verificați astfel 5 500 kilometri 
de drumuri și, pînă la 1 iunie, la 
deschiderea sezonului estival, toate 
acestea vor fi înzestrate cu semnali
zări reflectorizante, cu oglinzi în 
puncte periculoase, cu noi locuri de 
refugiu și de parcare. Pe străzile 
orașelor și pe drumurile județene 
aflate in administrarea consiliilor 
populare se vor instala, în acest an, 
noi indicatoare simple și lumi
noase. se vor executa marcaje pe 
17 500 kilometri, sute de alveole pen
tru stafiile transportului in comun. 
De-a lungul a 21 000 de metri liniari 
se vor construi balustrade pentru 
protecția pietonilor, iar în comune 
cu drumuri modernizate se vor ame
naja trotuare. Vor fi sistematizate și 
modernizate, cu borne și indicatoare 
luminoase, aproape 200 de intersec
ții, cele mai multe dintre ele în

București, Constanța. Cluj, Brașov, 
Timișoara și altele. Tot in București, 
p$ arterele de penetrație, va incepe 
aplicarea de marcaje reflectori
zante și amenajarea de balustrade 
pentru trecerile de pietoni in punc
tele cele mai aglomerate. In condi
țiile creșterii parcului auto și pen
tru asigurarea fluidității circulației, 
pe unele străzi se va recomanda un 
„rău necesar" — parcarea pe tro
tuare.

Al treilea participant — și cel 
mai important — la traficul rutier 
este OMUL. In primul rind, omul 
de Ia volan, despre care am scris pe 
larg în articolul precedent. Sublini
em incă o dată faptul că o mare răs
pundere legală și morală poartă con
ducătorul auto, atît pentru viața per
soanelor pe care le transportă și a 
pietonilor, cît și față de eeilalți co
legi aflați la volan. In condițiile de 
astăzi, un bun conducător auto e cel 
care cunoaște temeinic și aplică în
tocmai absolut toate regulile de cir
culație, care are o bună pregătire în 
domeniul tehnicii auto, care are ca
pacitate de orientare, spirit de ob
servație și previziune în evitarea 
sau ieșirea din situații critice, care 
se preocupă permanent de perfecțio
narea calificării sale. Cei. mai buni 
conducători auto fac parte din acti
vul voluntar al miliției, aducindu-și 
contribuția la prevenirea și comba
terea nerespectării regulilor de cir
culație, la întărirea disciplinai ru
tiere.

— Disciplina rutieră — ne spune 
colonelul Valeriu Buzea — se impu
ne ca o stringentă cerință socială, 
fiind, în fapt, o reflectare a nivelu
lui de conștiință tot mai ridicat al 
oamenilor din patria noastră. Deose
bit de importantă ni se pare hotări- 
reg adoptată de Academia de Științe 
Medicale de a consacra sesiunea sa 
științifică, anuală din 1975 pro
blemelor pe care Ie ridică circulația 
rutieră și implicațiile acesteia in 
viața și sănătatea omului. în ce pri
vește organele de miliție, avind da
toria să apere viața și integritatea 
corporală a oamenilor, ordinea și li
niștea publică, ele vor veghea cu și 
mai multă fermitate la respectarea 
întocmai a legii circulației. în a- 
celași timp, fie-ne îngăduit ca și pe 
această cale să solicităm din partea 
conducătorilor auto, a pietonilor, a 
întregii populații un sprijin și mai 
susținut in acțiunile noastre pentru 
sporirea siguranței circulației, pentru 
plusul de securitate a vieții fiecă
ruia dintre noi.

Petre BUZOIANU
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„Dacii"
Făcîndu-și obișnuitul 

prin pădurea Gerhat, la
rond

j______ _ __ vreo
doi kilometri de Ghirișa (Satu- 
Mare), pădurarul Vâsile Tarța 
a dat peste un început de incen
diu în tinăra plantație de foioa
se, provocat de neglijența unul 
fumător, care-șL aruncase țigara 
la întîmplare. întrucit singur 
nu putea să biruie focul și pină 
să cheme oamenii din sat era 
prea tîrziu, a alergat într-un 
suflet la drumul de la marginea 
pădurii și, cu semne disperate, 
a oprit prima mașină „Dacia- 
1 300", condusă de o femeie. I-a 
spus despre ce e vorba și a ru
gat-o să anunțe, de la primul 
telefon, pompierii. Apoi, o altă 
mașină „Dacia-1 300“ a fost o- 
prită și trimisă urgent în satul 
Ghirișa, să dea alarma. Tot sa
tul, cu mic cu mare, a alergat 
spre locul unde pădurarul se 
lupta cu flăcările mistuitoare. 
La sfîrșit, cînd toată plantația 
de 30 hectare a fost salvată, oa
menii l-au felicitat călduros pe 
pădurar și s-au gîndit cu recu
noștință și la necunoscuții de la 
volanul „Daciilor".

Grăbiții 
de la Tîrzii

De secole, străvechea așezare 
Tirzil, răsfirată printre dealu
rile Crasnei, din județul Vaslui, 
n-a știut ce înseamnă să cul
tivi porumb. Toate încercările 
unor săteni de a urca păpușoiul 
pe dealuri dăduseră greș. Iată 
însă că anul trecut membrii 
conciliului de conducere al 
C.A.P. s-au angajat să lucreze 
cite un hectar de pământ, așa 
cum scrie la carte. Si tot „ca 
la carte" a fost și recolta obți
nută, de pe fiecare hectar, in
tre 6 000 și 6 500 kg boabe. Pre
ședintele a bătut recordul : a 
cules de pe hectarul lui aproa
pe 10 000 de kilograme boabe. 
In aceste zile, dealurile tint 
luate cu asalt, pentru ca po
rumbul să fie insămințat la 
timp și bine. Vrind parcă să 
devanseze timpul, oamenii 
Tirzii se grăbesc l

din

din
...zisă Țica

Șeful, postului de miliție 
Plopii Slăvitești (Teleorman),
plutonierul Lică Trupșor, ne 
trimite fotografia unei femei 
de 35 de ani, însoțită de o scri
soare cu o poveste tristă : „A- 
ceastă femeie din poză, Maria 
Fițoiu, zisă Țica, este fiica bă- 
trinei Floarea Ștefan, acum 
grav bolnavă. Rămasă fără nici 
un ajutor, bătrina ne-a rugat 
pe noi, de la miliție, s-o găsim. 
I-am depistat fiica la o fermă a 
I.A.S. Topraisar și am che
mat-o acasă. Poștașul din To
praisar, om de inimă, auzind că 
n-are pe moment bani de drum, 
i-a împrumutat 100 de lei. Țica 
a luat banii, a plecat din To
praisar în luna martie, și chiar 
pe jos dacă mergea, tot putea 
să ajungă pînă acum, dar a dis
părut din nou fără urmă". Sem
natarul scrisorii precizează că 
Țica se teme, probabil, să dea 
ochii cu ixmsătenii, de la care 
a Împrumutat diferite sume de 
bani. Tot el ne asigură că oa
menii din partea locului șînt 
înțelegători și o mai amină, 
pină le-o putea restitui, din 
muncă cinstită, împrumuturile. 
Numai să se întoarcă la mama 
ei, care o așteaptă.

mincarea 1 Să-ți
pofti să gustați 
e făcută cu cap

de
fie
din 
de

în oală 
a căpă-
A fost

Mielul 
era căprior

Cind s-a pomenit cu musafi
rii in prag, Petru lancău din 
Zlatna abia se sculase de la 
masă. O masă copioasă, ca 
sărbătoare.

— Gata 
de bine.

— V-aș 
zamă, dar 
miel.

„Musafirii" s-au uitat
— Nu prea seamănă 

țină de miel.
— E cam mărișoară. 

un berbecuț.
Inexact. „Musafirii" din echi

pa de expertiză au stabilit pre
cum că in „zamă“, adică în 
ciorbă, nu se afla o căpățină de 
miel, ci de căprior. Un căprior 
împușcat pe ascuns de P.I. 
Deocamdată, braconierul a ră
mas fără pușcă. Și răspunde la 
întrebările anchetatorilor, -

Speculă cu 
„suveniruri"

Soții Constantin și Liudmila 
Dumitrașcu din Buzău erau 
mari amatori de excursii jn 
străinătate. De cite ori auzeau 
că oficiul județean de turism 
organizează o excursie mai 
convenabilă, hop și ei. Cap de 
listă. O dată, de două, de nouă 
ori. Acum au ajuns „cap de 
listă" pe agenda anchetatorilor 
de la miliție. învinuirea : spe
culă eu obiecte aduse din străi
nătate. Pentru că, vedeți dv„ ei 
nu-și „pierdeau" vremea să cu
noască lumea, să admire monu
mente istorice și de artă. 
Soții ~ 
magazinele și bazarurile,' iar la 
întoarcerea în țară iși valorifi
cau „suvenirurile" la preț de 
speculă.

Nu.
Dumitrașeu. cutreierau

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii"
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Cronica zilei
La Invitația C.C. al P.C.R., a sosit 

în țara noastră o delegație a P.C. din 
Australia. Din delegație fac par
te Dave Davies și Joyce Stevens, 
membri ai Comitetului Executiv Na
țional al P.C.A., și Richard Walsham, 
membru al Comitetului Național al 
partidului.

Delegația a fost salutată de tova
rășii Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Petre Dă- 
nică si Ghizela Vass, membri ai 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

★
Tovarășul George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
telegrame de felicitare lui Francis 
Mlschek Minah, cu ocazia numirii 
acestuia în funcția de ministru al 
afacerilor externe al Republicii Sier
ra Leone, ministrului danez al afa
cerilor externe, Knud Boerge An
dersen, cu ocazia Zilei naționale a 
Danemarcei și Iul Yigal Alton, vice- 
prim-ministru și ministrul afacerilor 
externe al Israelului, cu prilejul 
Zilei naționale a acestei țări.

★
Delegația Camerei de Comerț din 

Copenhaga, condusă de Egill Mou- 
ritzen, vicepreședinte al camerei, 
președintele secțifei pentru România, 
care se află într-o vizită în tara 
noastră, a fost primită de Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie. Membrii delega
ției daneze au avut, de asemenea, 
convorbiri la Comitetul de Stat al 
Planificării, la Banca Română de Co
merț Exterior, precum și la unele în
treprinderi de comerț exterior.

Ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești, Niels Boel, a oferit, marți sea

ZILELE CULTURII UNGARE
Marți au început în tara noastră 

Zilele culturii ungare, dedicate celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist. In legă
tură cu aceste manifestări, care se 
vor desfășura pînă la 22 aprilie la 
București și în alte orașe ale țării. 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste a organizat o conferință de 
presă, la care a participat si o de
legație culturală, condusă de Gabor 
Viktor, director general în Ministe
rul Culturii din R. P. Ungară.

Programul Zilelor culturii ungare 
— prezentat de Vasile Ileasa. director 
în C.C.E.S. — cuprinde manifestări 
din diferite sectoare ale artei și cul
turii. Printre cele mai importante 
figurează turneul Teatrului Național 
din Budapesta, care prezintă trei 
spectacole la București și două la 
Cluj-Napoca cu piesele ..Banul Bănk" 
de Katona Jdzsef si ..Noaptea de 
după ultima noapte" de Maroti La- 
joa.

în cursul Zilelor filmului ungar la 
București. Craiova și Deva au fost 
programate peliculele „Joc de pi
sici". „Convalescență" și „Ninsoarea". 
La cinemateca bucureșteană se des
fășoară retrospectiva filmului ungar.

La Biblioteca Centrală Universita
ră din Capitală se va deschide o ex
poziție cu lucrări din literatura Un
gară editate în tara noastră. De a- 
semenea. sînt prevăzute seri de poe

Materiale de construcții mai trainice, mai ieftine
întreprinderea de materiale 

de construcții din Iași, care re
unește, în prezent, o fabrică de 
ceramică, o fabrică de granulit 
și una de prefabricate din beton 
a devenit binecunoscută pe 
șantierele de construcții ale 
țării. Inginerul Nicolae Radu
lescu, directorul întreprinderii, 
ne precizează că in ultimul 
timp panourile industriale cit 
și cele pentru locuințe se trimit 
beneficiarilor, cu timplăria de 
lemn și metalică gata montată 
odată cu turnarea, ceea ce înlă

ra, o recepție cu prilejul prezentei în 
țara noastră a delegației Camerei de 
Comerț din Copenhaga, condusă de 
Egill Mouritzen.

Au participat Nlcolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale. Gheor- 
ghe Cocoș, adjunct al ministrului 
energiei electrice, Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de Comerț 
ți Industrie, alte persoane oficiale.

★
Delegația militară italiană, condusă 

de generalul de corp de armată Vi- 
cenzo Leonelli. subseful Statului Ma
jor general al armatei italiene, a 
avut convorbiri la Marele Stat Ma
jor. Oaspeții au depus coroane de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei 
din Capitală și la Cimitirul militari
lor italieni. De asemenea, delegația 
a vizitat Muzeul militar central și 
Muzeul satului, Școala militară de 
ofițeri activi de tancuri și auto 
„Mihal Viteazul" și unele cartiere 
de locuințe din București.

★
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relații culturale cu 
străinătatea a avut loc. marți, o sea
ră culturală dedicată Zilei naționale 
a Israelului.

Au participat loan Botar, secretat 
general al I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, oameni de artă si cultu
ră, un numeros public.

Au fost prezenți ambasadorul Israe
lului la București. Yohanan Cohen, 
și membri ai ambasadei,

(Agerpres)

zie ungară la Casa scriitorilor din 
București și la Salonta.

De cîteva zile, bucureștenii au 
prilejul 6ă viziteze, în sala Dalles 
si la Ateneul Român, o expoziție de 
artă plastică contemporană ungară, 
expoziția foto-documentară „Ungaria 
azi" și o expoziție de fotografii ar
tistice realizate de Sândor Nagy- 
gyorgy.

★
în sală mare a Teatrului Național 

„I. L, Caragiale" a avut loc marți 
seara spectacolul inaugural al Zilelor 
culturii ungare, prezentat de colec
tivul Teatrului Național din Buda
pesta. Artiștii oaspeți au interpretat 
drama istorică „Banul Bănk" de scri
itorul din secolul trecut Katona 
Jozsef, pusă în scenă de regizorul 
Marton Endre, artist al poporului.

La spectacol, aplaudat cu căldură 
de' public, au asistat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
șt Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, artistul poporului Radu Be- 
ligan, directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", alți oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
G.vdrgy Biczd, ambasadorul R. P. Un
gare la București, alți membri ai cor
pului diplomatic, precum și delegația 
Ministerului Culturii din R. P. Un
gară, care ne vizitează țara cu acest 
prilej. (Agerpres)

tură această operație pe șan
tiere, precum și cu o serie de 
dispozitive speciale, care ajută 
la manipulări mai ușoare și Ia 
stabilitatea pozițională a panou
rilor. De asemenea, panourile 
pentru blocurile de locuințe 
P+10 niveluri sînt realizate cu 
stratul do termoizolație din cor
puri ceramice, care sînt mai u- 
șoare și se fabrică în întreprin
dere.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteli"

Decorarea 
Muzeului de arta 

populară
Ieri, la Consiliul popular al muni

cipiului București a avut loc înmî- 
narea ordinului „Meritul cultural" 
clasa I, conferit prin decret prezi
dențial Muzeului de artă populară 
al Republicii Socialiste România, cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de la 
înființare, pentru rodnica activitate 
desfășurată în domeniul muzeogra
fiei și contribuția adusă la îmbogă
țirea patrimoniului național de artă 
populară, la educarea patriotică și 
estetică a maselor de oameni ai 
muncii din patria noastră. înalta 
distincție a fost înmînată conducerii 
muzeului de către tovarășul Gheor*  
ghe Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid București, primarul 
general al Capitalei.

A apărut broșura, 

„Admiterea In învățămlntul 
superior—1975“

A apărut broșura „Admiterea în 
invătămîntul superior — 1975", edi
tată de revista „Forum". Ea cu
prinde rețeaua Instituțiilor de în- 
vățămînt Superior din întreaga 
tară, modul de organizare si desfă
șurare a concursului de admitere 
(data Concursului, actele necesare 
la înscriere etc), disciplinele pen
tru concurs și programele acestor 
discipline.

Broșura se găsește de vinzăre — 
inceoînd de ieri — la librării și 
centre de difuzare a presei.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 
excepțională din 15 aprilie 1975

53

Extragerea I : 23 9 SI 77 82 68 17
51 60 76 48; 49
Extragerea a II-a : 34 50 75 43 58
55 40 89 31 30 72 32
Extragerea a III-a : 81 76 24 58 42
11
Extragerea • IV-a : 68 86 66 9 «3
41
Extragerea a V-a : 79 3 19 77 48

tv
» PROGRAMUL I

8.30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV — enciclopedie 

pentru tineret.
11,00 Roman foileton : „Pollyan

na". Episodul II.
11.55 „Tare mi-e drag ctntecul" 

— muzică populară.
12.10 Telex.
12,15 închiderea programului.
15,00 Turneul Internațional de bolț . 

„Centura de aur". Transmi
siune directă de la Palatul 
sporturilor șl culturii.

18,00 Matineu de vacantă. „Fami
lia Robinson" — film de de
sene animate.

16,50 Telex.
16.55 Din lumea plantelor șl ani

malelor.
17.25 Forum Ia Galați. Emisiune 

soclal-polttică pentru tineret.
18,00 Film documentar : Dane

marca.
1.1.20 Familia.
16,45 Tragerea Pronoexpres.
19.10 Carnet de librărie.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • în cinstea zi

lei de 1 Mal au îndeplinit 
cincinalul.

20,00 Muzică ușoară.
20.10 Cadran economic mondial.
20.25 Teleclnematfeca : Ciclul „E- 

cranlzărl după opere litera

Excelenței Sale
Domnului EPHRAIM KATZIR 

Președintele statului Israel
Cu prilejul Zilei naționale a statului Israel, vă adresez sincere feli

citări și cele mai bune urări de fericire personală, de pace șl prosperi
tate pentru poporul israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Israelul sărbătorește astăzi 27 de ani de la proclamarea Independenței țării. 
In fotografie: vedere din Tel Aviv, principal centru economie șl cul

tural al țării-

LA FĂLTICENI .

Produse noi din lemn de calitate superioară
Tînărul șt harnicul colectiv 

de muncă de la Fabrica de 
plăci aglomerate și mobilă Făl
ticeni a realizat in primul tri
mestru al anului însemnate 
depășiri ale prevederilor de 
plan, cu 94 000 mp plăci aglo
merate și 60 000 mp plăci înno
bilate, din care se pot realiza 
aproximativ 5 000 garnituri de 
mobilă. De la directorul unită
ții, inginerul Ioan Tătar, am 
aflat că în prezent colectivul 
de muncă de aici se preocupă 
de diversificarea gamei produ
selor fabricate și îmbunătățirea 
calității acestora. în secția plăci 
aglomerate din lemn s-a trecut 
la fabricarea unor noi produse 
cu caracteristici superioare. în

re". „Filiera franceză", pro
ducție a studiourilor ame
ricane. Scenariul : Ernest Ti- 
dvman, după romanul lui 
Robin Moore. Cu : Gene 
Hackman, Fernando Rey, 
Roy Scheider, Marcel Boz- 
zuffl, Tony Lo Bianco, Fre
deric de Pasquale. Film dis
tins cu Premiul Oscar 1971 
pentru : cel mai bun film al 
anului, cea mai bună adap
tare cinematografică. cea 
mai bună regie, cel mal bun 
montaj, cea mai bună in
terpretare masculină (Gene 
Hackman).

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
_... . / .. - ,. ■
20,00 Serenade șl romanțe.
20.25 Film artistic : „Comoara din 

Carnati". Scenariul : Eugen 
Barbu. Cu : Llvlu Rozorea. 
Violeta Andrei, Florin Codre, 
Mircea Anghelescu. Ioana 
Bulcă, Șerban Marinescu. Ni
colae Pralda Enache, Papii 
Panduru.

81.25 Telex.
21.30 seară de operă : „Nuntă iul 

Figaro" de Mozart (ultima 
parte a spectacolului). In
terpretează ansamblul Ope
rei Române din Cluj-Naoo- 
ca. Soliști : Angela Nemeș, 
Rodica Toma, Maria Mure- 
șan, Vasile Catană. Alex. 
Kopetl, Titus Paulluc. Ște
fan Popescu, Ana Manciu- 
lea. Conducerea muzicală : 
Anatolle Chisadji.

82.30 închiderea programului. 

secția de mobilă, în afară de 
garniturile de bucătărie „Fălti
ceni" și „Ditrău", s-au introdus 
în fabricație două frumoase bi
blioteci — „Dana" și „Creangă". 
Rezultate remarcabile s-ap ob
ținut și pe linia valorificării 
lemnului de mici dimensiuni, a 
deșeurilor de fabricație, inclu
siv a rumegușului. Un motiv 
în plus de mindrie pentru toți 
cei care muncesc aici este a- 
cela că potrivit estimărilor, în 
această lună, aprilie, ei vor ra
porta îndeplinirea sarcinilor de 
producție pe întregul cincinal.

Gheorqhe PARASCAN 
corespondentul „Scînteil"

în județul Alba

Noi unități ale 
cooperației de consum

Acțiunea de modernizare a 
. rețelei de unități comerciale și 
de prestări servicii către popu
lație, pe care o desfășoară or
ganizațiile cooperației de con
sum, are ca obiectiv principal 
utilizarea cu eficiență maximă 
a bazei tehnico-materiale, jn 
scopul continuei îmbunătățiri' a 

I aproyizipnțirii și servirii locui
torilor. în această direcție se 
îndreaptă și preocuparea lucră
torilor cooperației de consum 
din județul Alba.

în acest an, Uniunea jude
țeană a cooperativelor de con
sum Alba va moderniza alte 40 
de magazine universale, unități 
specializate pentru desfacerea 
de produse industriale și ali
mentare, restaurante, bufete, 
unități de prestări servicii că
tre ponulație etc. La Sebeș, de 
exemplu, se vor da în folosință 
un bazar, un complex comercial 
și o unitate de alimentație pu
blică.

Maiestății Sale
REGINA MARGARETA A II-A

a Danemarcei
Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre, Ziua națională a 

Danemarcei, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de fericire personală, de prosperitate pentru poporul danez. îmi exprim 
convingerea că bunele relații existente între România și Danemarca se 
vor dezvolta în continuare, în interesul celor două popoare prietene, al 
păcii și înțelegerii internaționale. •

NICOLAE CEAUȘESCU
, Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
Domnului ANKER JOERGENSEN

Prim-ministru al Danemarcei
Ziua națională a Danemarcei îmi oferă plăcutul prilej de a trans

mite Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări de feri
cire personală, de progres și bunăstare pentru poporul danez.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

IA fĂSfUIlA DRUMURIIOR NORBUIIII
în aceste zile de primăvară. Co

penhaga oferă miilor de vizitatori 
imaginile caleidoscopice ale unei 
mari metropole, a cărei strălucire 
este dată deopotrivă de monumen
talele vestigii ale trecutului, ca și 
de creațiile contemporane.

Unul din tocurile cele mal frec
ventate sînt cheiurile străjuite de 
pădurile de catarge. Pe Lan- 
gelinie, la numai cîțiva pași 
de țărm, dăltuitl în piatră, 
Neptun și Mercur patronează ce
remonialul zilnic al defilării pavi
lioanelor unor nave venite din toate 
zările lumii. Copenhaga apare ast
fel. după cum se desprinde din în- 
8e8i înțelesurile numelui său. in 
plenitudinea ipostazei de „port al 
comercianților". în incinta marilor 
șantiere navale „Burmeister & 
Wain", un original muzeu o- 
glindește grăitor această stră
veche vocație a poporului da
nez. Șantierele au o vechime 
de peste un secol. Din noianul de 
cifre și date despre navele construi
te aici, despre țările cu care aceas
tă firmă are relații, reținem un a- 
măhunt semnificativ : ultima navă 
de război a fost construită Ia sfir- 
șitul secolului trecut. De atunci în
treaga producție este destinată ex
clusiv activităților pașnice. Cu o 
singură excepție — în anii celui 
de-al doilea război mondial, cînd 
muncitorii de aici au reprofilat 
temporar unele secții, producînd, 
clandestin, arme pentru luptătorii 
din Rezistența daneză.

Punct de intersecție a drumuri
lor Nordului. Copenhaga este o lar
gă poartă deschisă schimburilor de 
bunuri materiale cu alte țări ale 
lumii. Danemarca însăși oferă pentru 
export produse a căror gamă se 
extinde de la an la an. Odinioară o 
tară avînd peste 45 la sută din 
populație cuprinsă în sectorul agri
culturii. Danemarca se prezintă as
tăzi cu o industrie puternic dezvol
tată. cu realizări remarcabile în do
menii de virf ale progresului teh-

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a încălzit. 

Cerul a fost variabil, mai mult se
nin In sud-vestul țării. înnor*iri  
mai accentuate s-au produs în es
tul Transilvaniei și Maramureș, unde, 
local, a plouat. Ploi izolate s-au mai 
semnalat tn Bărăgan și Dobrogea. 
în zona munților Bucegi și Apuseni 
a nins. Vintul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 

nico-știintific. Agricultura continuă 
să dețină însă un loc important în 
ansamblul economiei, deși nu mai 
înglobează decît 11 la șută din 
Dooulatie. O călătorie în nordul 
Seelandei dezvăluie impresionantele 
calități de buni gospodari ale dane
zilor. care au transformat agricul
tura într-o ramură industrială. Ce 
poate fi mai semnificativ decît fap
tul că. datorită unei agriculturi in
tensive, unei înalta mecanizări a 
lucrărilor. Danemarca produce as
tăzi de trei ori mai mult decit ne
cesitățile proorii de produse agro- 
alimentare ?

Ca si alte țări occidentale. Dane
marca este confruntată în ultimul 
timp cu o serie de dificultăți, gene
rate de actuala criză economică si 
financiară. în discuțiile purtate la 
sediul parlamentului cu reprezen
tând ai diferitelor partide politice, 
am reținut preocuparea pentru gă
sirea. pe plan international, a unor 
soluții care să tină seama de inte
resele tuturor statelor, fie că este 
vorba de problemele financiare, ale 
energiei sau materiilor prime.

Acesta este cadrul în care Româ
nia și Danemarca, țări cu orînduiri 
sociale diferite, dar cu preocupări 
în multe privințe similare, se a- 
propie și se înțeleg reciproc. Ca 
țări europene, care au suferit de pe 
urina războiului. România și Dane
marca sînt vital interesate în sta
tornicirea De continent a unui cli
mat de destindere si securitate, in 
care fiecare popor să se poată dez
volta in bună înțelegere 8i coope
rare cu celelalte ponoare. Pentru 
atingerea acestui obiectiv major. 
România si Danemarca conlucrează 
activ în cadrul Conferinței general- 
europene. aceluiași nobil tel slujin- 
du-i, fără îndoială, dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie «i 
colaborare româno-daneze.

• T. DUMITRU
. Lttfgu țta nnr.- •.- 

17 oscila între 9 grade la Toplița și 
25 grade . la Calafat și Băilești.

Timpul probabil pentru 17, 18 șl 19 
aprilie. în țară : Vreme relativ căl
duroasă. Cerul va fi variabil cu în- 
norări mai accentuate în jumăta
tea de nord a țării, unde, pe alocuri, 
va ploua. în rest — ploi izolate. Vint 
moderat din sectorul vestic. Mini
mele vor. fi cuprinse intre 3 și 13 
grade, iar maximele ’ între 15 și 25 
grade, pe alocuri mai ridicate în su
dul țării. în București : Vreme rela
tiv călduroasă. Cerul va fi variabil. 
Vint slab pînă la potrivit din sec
torul vestic. Temperatura va creșta 
în prima parte a intervalului.

Pentru drumeții aflați 
pe meleagurile Covasnei
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în ultimii ani. meleagu
rile județului Covasna au 
cunoscut o afluență din ce 
în ce mai mare de turiști 
din tară si de peste hota
re. Unul din popasurile 
tor la Sfintu-Gheorghe — 
orașul de reședință al 
județului — poate fi noul 
hotei, modern și con
fortabil, cu o capacita
te de cazare de peste 
200 de locuri. Nume
le lui : „Bodoc". în incinta 
hotelului „Bodoc" se află 
un bar de zi, două restau

COMORILE ALBEI ’75
In județul Alba a fost inaugu

rată cea de-a 6-a ediție a festiva
lului cultural-artistic „Comorile 
Albei", dedicat în acest an împli
nirii a 375 de ani de la Unirea Ță
rilor Române sub sceptrul lui Mi
hai Viteazul și a 2000 de ani de 
existentă a orașului Alba Iulia. Pe 
parcursul a șapte săptămini, la ca
sele de cultură, căminele culturale, 
cluburile din localitățile județului 
vor avea loc Un număr însemnat 
de dezbateri, simpozioane, consfă
tuiri, concursuri, sesiuni de comu
nicări științifice. Programul festi
valului mai cuprinde vernisajul u- 
nor expoziții de artă populară, 
fotografii, plastică etc. Deschiderea 
festivă a acestei tradiționale- mani
festări a avut loc în incinta cetății 
medievale din Alba Iulia, în preaj
ma unor cunoscute vestigii istorice, 
printr-o paradă a portului și obi
ceiurilor populare. în fața unui nu
meros public, tovarășul George Ho- 
moștean, prim-secretar al comite
tului județean al P.C.R., a prezen
tat o expunere despre mărețele în
făptuiri realizate de oamenii mun
cii de pe aceste meleaguri. (Ștefan 
Dinică).

„AMBASADORII 
PRIETENIEI PIONIEREȘTI"

lașul a găzduit cea de-a 7-a edi
ție a acțiunii „Ambasadorii priete
niei pionierești". După festivitatea 
de deschidere care a avut toc la 
Casa sindicatelor și la care a luat 
parte tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al Comitetului județean de

rante, dintre care unul cu 
autoservire. Tot aici func
ționează Oficiul județean 
do turism, care organizea
ză excursii atractive în lo
calitățile balneoclimaterice 
din județ (Covasna, Sugaș. 
Malnaș, Balvanyos, Vilcele, 
Biborțeni). precum și în 
alte zone pitorești din ve
cinătate : Tușnad. lacul Sf. 
Ana, pasul Oituz.

în fotografie : Hotelul 
„Bodoc" din orașul Sf. 
Gheorghe.

partid Iași, cei peste 450 de pionieri, 
veniți de pe întreg cuprinsul țării, 
au participat la ample manifestări 
cultural-educative și sportive. în 
acest cadru s-a desfășurat verni
sajul expoziției de desene și foto
grafii ale elevilor, au avut Ioc o se
rie de întîlnlri cu oamenii de știință 
și cultură ieșeni, precum și de
monstrații tehnice de aero, ra-

CARNET

CULTURAL
chetomodele și carturi. în ultima 
zi, „ambasadorii prieteniei" au 
participat la carnavalul de închi
dere, efectuind un marș al priete
niei de pe Copou pină la Palatul 
culturii. (C. Manole).

FOTO INTERCLUB - 
CĂREI

La Cărei s-a deschis primul sa
lon de artă fotografică organizat de 
fotoclubul muncitoresc „9 Mai", in 
cadrul căruia, alături de fotoama- 
torii localnici, expun fotocluburile 
din București, Brașov, ClUj-JUapo- 
ca. Tirgu-Mureș, Baia Mare,'Sibiu, 
Craiova și Ploiești. Lucrările expu
se oglindesc eu ingeniozitate o bo
gată tematică în care predomină 
instantaneele din activitatea oame
nilor muncii în opera de' edificare 
socialistă a tării. (Octav Grumeza).

SALONUL CĂRȚII 
LA PIATRA NEAMȚ

La Biblioteca municipală din Pia
tra Neamț a fost inaugurată a 4-a 
ediție "a salonului anual de carte. 
Devenită tradițională, manifesta
rea culturală aduce in fața Citito
rilor un bogat material editorial. 
Pe tot timpul cit va fi deschis sa
lonul, pe platforma chimică Săvi- 
nești, la întreprinderea de țevi din 
Roman, la întreprinderea mecani
că din Piatra Neamț, în alte uni
tăți economice, în școli, .instituții 
și la cămine culturale vor avea 
toc întilniri intre editori și cititori, 
simpozioane, recitaluri de poezie, 
șezători literare etc. (Ion Manea).

„ALAIUL OBICEIURILOR 
DE PRIMĂVARĂ"

La Reșița au avut toc tradițio
nalele manifestări cultural-artistl- 
ce desfășurate sub genericul „A- 
laiul obiceiurilor de primăvară". 
Programul acestei originale sărbă
tori de pe meleagurile Caraș-Seve- 
rinului, desfășurat în sălile de 
spectacole și în aer liber, pe stră
zile „cetății de foc", a reunit peste 
600 de membri ai celor mai repre
zentative formații folclorice din 
județ — fanfare, ansambluri și 
grupuri folclorice, grupuri corale 
ele. Cu acest prilej au fost organi
zate o exrxiz.iție de fotografii și o 
gală de filme pe teme folclorice, 
spectacole artistice. (Nicolae Că- 
tană).

BOX:

întrecerile pentru „Centura de aur“
Multă lume la Palatul sporturilor 

și culturii. Mii de spectatori au luat 
loc in jurul ringului, incă de la pri
mele reuniuni ale turneului pentru 
„Centura de aur". Era de așteptat
— lista pugiliștilor străini si români, 
prezenți la aceste întreceri, depășeș
te sensibil prin număr, dar mai ales 
prin calitate și renume sportiv in
ternațional participările de la pre
cedentele ediții ale competiției. Ma
joritatea meciurilor care au avut loc 
ieri și alaltăieri au fost pe gustul pu
blicului, care a apreciat combativi
tatea concurenților și pregătirea lor 
fizică, precum și cunoștințele de 
tehnică și tactică arătate de princi
palii pretendenți la „Centura de 
aur". Organizatorii celui mai tare 
concurs international neoficial al a- 
nului 1975 s-au prezentat și ei bine, 
uneori pină la amănunt, deși ar fi 
de observat că programele galelor 
au fost prea uniforme, cuprinzînd 
meciuri doar din cite două categorii 
de greutate. De asemenea, au uitat 
repede de experiența pozitivă cu 
partide „cap de afiș" ale galelor și 
Ia oare ar trebui să revină cu prile
jul viitoarelor reuniuni.

Dar lipsa principală a primelor 
Zile de întreceri, care, de altfel, nu 
ține direct.de organizare, ci de jurii 
(alcătuite în majoritatea cazurilor 
din judecători de peste hotare), a 
fost aceea a deciziilor greșite Ia ci- 
teva meciuri. De pildă, in cazul ve- 
nezueleanului Alfredo Pefez, care, 
cităm după cronica din ziarul „Spor
tul" — „a fost superior din toate 
punctele de vedere și a terminat în
vingător fn toate cele trei reprize"
— verdictul a fost flagrant inversat 1 
Chiar în cazul boxerului Alfredo 
Lemus (un. alt venezuelean. vice- 
campion mondial și recent campion 
al Americii Centrale și de Sud) rare 
a primit, pe merit, decizia lă puncte 
în intilnirea cu V. Filip (Farul), 
contrariante au fost cele două voturi' 
In favoarea pugilistului constănțean, 
deși Lemus dominase categoric «în
treaga partidă. Nici în meciul Gru- 
escu — Odwoci (Uganda). decizia 
respectivă n-a fost agreată de mulțl 
spectatori și specialiști.

Iată, deci, că se cuvine să subli
niem din nou cele scrise tn urmă cu 
două zile și să cerem un arbitraj 
exemplar, corect, condiție sine qua 
non a reușitei unui turneu Interna
tional de box. în această idee, con
siderăm drent binevenită reafirma
rea principiilor de etică și deolină 
corectitudine ale sportului si spor

tivilor români, in cadrul primirii de 
către președintele C.N.E.F.S. a con
ducătorilor delegațiilor și a arbitri
lor străini. Răspunzind in numele 
tuturor delegațiilor, președintele fe
derației de box din Venezuela — 
Luis Armando Yanez — a mulțumit 
pentru excelentele condiții de parti
cipare și organizare a turneului, de- 
clârindu-se, totodată, impresionat de 
spiritul sportiv al publicului român 
și al organizațiilor sportive.

V. M.
în meciurile de ieri după-amiază, 

de la categoria pană, Gh. Ciochină 
a invins la puncte pe K. Sivilev 
(Bulgaria), iar I. Angelescu, prin a- 
bandon dictat de arbitru, pe P. On- 
dert (Cehoslovacia). Două partide 
frumoase au fost acelea dintre Ma
riano Alvarez Medina (Cuba — me
dalie de bronz la campionatele mon
diale) si John Byaruhanga (Uganda) 
și Mihai Ploieșteanu și, respectiv, 
Otkon Bair Rausâl (Mongolia), în 
care primii boxeri au obținut deci
zii la puncte. Alte . rezultate de 
Ia reuniunea de după-ămiază. 
La categoria pană, Li En Citm 
(R.P.D. Coreeană) l-a întrecut Ia 
puncte (3—2) pe Gabriel Pometcu : 
Badari (Ungaria) învinge la puncte 
pe Pinero (Venezuela) ; Nedelcea 
dispune la puncte de Bahmani (Iran), 
în limitele Categoriei mijlocie, ro
mânul C. Cocîrlă a ciștigat la punc
te în fata francezului Bosquet, far 
polonezul Luszcinszki l-a învins prin 
K.O.. in prima repriză, pe Sandu 
Tirilâ. Alte rezultate : Fulgenzio (Ve
nezuela) întrece la puncte pe Ian 
Fun Mun (R.P.D. Coreeană) : Hos
sein (Iran) bate prin abandon pe 
Sveko (Iugoslavia). La categoria se
migrea. Sanchez (Venezuela) a cîști- 
gat la Dunete meciul cu boxerul ro
mân C. Chirăcu.

Seara, in cea de-a 4-a reuniune a 
competiției de box „Centura de aur" 
au fost înregistrate următoarele re
zultate tehnice : semimijlocie : Correa 
(Cuba) Învinge prin K.O. tehnic pe 
Koksal (Turcia) ; Tănase bate prin 
K.O. tehnic oe Jakab (Cehoslovacia); 
Ilie Tirîlă întrece, prin' K.O. tehnic pe 
Halim (R. A. Egipt) ; Victor Silber- 
man bate la puncte pe Vornicescu ; 
Ferhid (Iran) învinge prin abandon 
pe Covaci ;. Bbuga (Uganda) învinge 
prin K.O. pe Sandu Mihalcea ; cate
goria mijlocie-mică : Alex. Tîrboi 
Învinge la puncte pe Tamaș.

Cu puțin timp înaintea plecării spre 
Madrid, în totul reprezentativ al 
României a intervenit o schimbare. 
După conferința de presă de luni 
seara, si contrar celor declarate la 
această conferință, conducerea lo
tului a decis înlocuirea jucătorului 
Dinu, reaccidentat și incert recupe
rabil pină la partida de ioi de la 
Madrid, cu jucătorul Iordănescu. A- 
cesta a făcut deplasarea împreună 
cu lotul reprezentativ în capitala 
Spaniei. Deoarece la amintita con
ferință de presă s-au dat și alte 
răspunsuri echivoce, considerăm ne
cesar să-i prevenim pe cititori că 
formația prezentată oficial luni sea
ra de către conducerea tehnică a Io
tului și publicată în presă trebuie 
apreciată ca „probabilă" și suscepti
bilă de alte eventuale modificări.

*
Echipa de fotbal a României a so

sit marți la amiază in capitala Spa
niei, unde, după cum se știe, va în- 
tîlni, joi seara, în cadrul Campiona
tului european, reprezentativa spa

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS

în primul tur al concursului in
ternational de tenis de la Valencia, 
jucătorul român Toma Ovlci l-a in
vins în trei seturi : 6—3. 2—6. 6—2
pe Frantisek Pala (Cehoslovacia). 
Alte rezultate : Holmes (S.U.A.) — 
Lara (Mexic) 6—3, 6—2 ; Fibak (Po
lonia) ■— Chanfreau (Franța) 6—2, 
6—3 ; Crawford (S.U.A.) — Anders
son (Suedia) 6—4, 2—6. 6—4 ; Pinto 
(Chile) — Jovanovici (Iugoslavia) 
2—6. 6—2, 6—2.

ȘAH
Turneul international de șah de ia 

Vrnjacka Banja a continuat cu par
tidele rundei a 5-a. Maestrul român 
Victor Ciociltea a remizat in 20 de 
mutări cu maestrul Vadasz. Iugosla
vul Martinovici a ciștigat la Trjngov 
(Bulgaria) si conduce în clasament 
cu 4 puncte. Ciociltea are .2 puncte 
si ocupă locul 12.

HOCHEI : Campionatul 
mondial (grupa A)

La Diisseldorf, în campionatul 
mondial de hochei pe gheată (gru
pa A), echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 5—2 (2—1, 2—0, 1—1) for

niolă. în cursul serii, fotbaliștii ro
mâni au efectuat un antrenament la 
lumina reflectoarelor pe stadionul 
„Santiago BernabeU".

Fotbaliștii români au fost intîm- 
pinați la sosire de reprezentanți ai 
federației spaniole, de numeroși zia
riști. A fost de față și antrenorul 
echipei Spaniei, Ladislau Kubala, 

■care a declarat că intenționează să 
prezinte următoarea formație : Iri- 
bar, Capon, Benito. Pirri, Camacho, 
del Bosque, Velasquez, Rojo. Rexach. 
Santlllana, Garate.

Arbitrul întiinirii dintre echipele 
de fotbal ale României și Spaniei va 
fi olandezul Charles Coster.

★

Astăzi, pe stadionul Giulești din 
Capitală, cu începere de la ora 16.30, 
se dispută meciul amical de fotbal 
dintre selecționatele de tineret (ju
cători pină la 21 de ani) ale Româ
niei și R.D. Germane. Antrenorul 
Ion Voica va alinia probabil 
aceeași formație care ă învins săptă- 
mina trecută cu 1—0 echipa Poloniei.

mația Finlandei, iar selecționata 
Cehoslovaciei a invins cu scorul de 
B—0 (3—0. 3—0, 2—0) echipa S.U.A.

ÎNOT
Astăzi, la bazinul acoperit din Com

plexul sportiv „23 August" încep cam
pionatele republicane de natație ale 
seniorilor. La startul întrecerilor vor 
fi prezenți peste 150 de înotători și 
înotătoare, reprezențînd 23 de clu
buri din diferite orașe ale tării.

★
în același bazin, miercuri și joi se 

vor desfășura campionatele interna
ționale de sărituri de la trambulină, 
ia care, alături de sportivi români, 
vor lua parte concurenți din U.R.S.S., 
Bulgaria, Ungaria și Polonia.

PRONOSPORT
Ciștigurlle concursului 

din 13 aprilie 1975
Categoria I : (13 rezultate) 25,20 va
riante a 5 238 lei
Categoria a II-a (12 rezultate) 386,65 
variante a 251 Iei
Categoria a IlI-a (11 rezultate) 
2 608,70 variante a 56 lei

direct.de
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CU PRILEJUL APROPIATEI VIZITE CAMBODGIA Convorbiri româno-cehoslovace
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN TUNISIA

Interviul acordat de președintele
Habib Bourguiba

unui grup de ziariști români
Președintele

primit grupul
flați în aceste ____
documentare în Tunisia și le-a acor
dat interviul pe care-1 publicăm mai 
jos ;

Habib Bourguiba 
de ziariști români 
zilș într-o vizită

a 
â- 
de

ÎNTREBARE : In curind Tu
nisia il va avea ca oaspete pe 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu. Vă veți ' reintilni 
astfel cu șeful statului român, 
continuind dialogul început la 
București cu ocazia. vizitei 
dumneavoastră, in 1968. Vă ru
găm, Excelență, să ne vorbiți 
despre importanța pe care o a- 
cordați convorbirilor româno- 
tunisiene la cel mai inalt nivel.

RĂSPUNS : Sînt convins că apro
piatele convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu vor fi cel puțin 
tot atît de utile, tot atît de rodnice 
ca acelea avute în timpul vizitei pe 
eare am efectuat-o in România, în 
1968. Cu acel prilej, am putut vedea 
marile realizări ale României, tot 
ceea ce a înfăptuit poporul român 
in domeniul vieții economice, socia
le și culturale, îp anii care au trecut 
de la eliberarea țării. Experiența 
României în construirea noii socie
tăți prezintă pentru noi un mare in
teres și o urmărim cu atenție. Aș 
putea spune «că experiența româ
nească este un exemplu pentru noi. 
In acest context, apreciez că, noua 
întâlnire cu președintele Nicolae 
Ceaușescu va fi deosebit de fructu
oasă. întrevederile noastre vor oferi 
posibilitatea unei largi retrospective 
a relațiilor bilaterale, a unei analize 
profunde a modului în care au fost 
traduse în viață acordurile, înțele
gerile stabilite în 1968 și în ultimii 
ani.

îmi exprim speranța că acest dia
log la nivel înalt va fi continuat, că 
va fi urmat de alte contacte deose
bit de utile pentru cele două țări ale 
noastre.

ÎNTREBARE : In țara noas
tră sînt urmărite cu viu interes 
succesele obținute de poporul 
tunisian pe calea dezvoltării li
bere, de sine stătătoare, rezul
tatele obținute prin valorifica
rea resurselor țării in folosul 
propriului progres economic și 
social. Vă rugăm, Excelență, să 
prezentați . ’ ' ’

■ ale dezvoltării 
Tunisiei.

zent, • sîntem încă nevoiți să impor
tăm griu și alte produse agricole. Ne 
propunem să recuperăm răminerea 
în urmă în acest domeniu și să pu
tem acoperi din producția agricolă 
internă nevoile de consum ale țării, 
pe baza ameliorării metodelor agro
tehnice, a utilizării mașinilor agri
cole moderne, a îngrășămintelor chi
mice. Atingerea acestui obiectiv 
presupune, de asemenea, o mai bună 
folosire și valorificare a pămîntului 
proprietate de stat. în domeniul a- 
griool, sectorul de stat este puter
nic ; toate păminturile care au apar
ținut cîndva colonialiștilor au fost 
naționalizate, și acum aparțin statu
lui tunisian.

în fine, există un sector particu
lar. De fapt este vorba de mici pro
prietăți individuale care satisfac în 
principal nevoile personale și care 
se integrează în acțiunile de promo
vare a comerțului interior și exterior 
cu produse agricole. In acest scop, 
au fost -create așa-numitele „coope
rative de servicii". Sistemul acestor 
unități cooperatiste, cu largi atribu
ții în dezvoltarea agriculturii noas
tre, reprezintă o formă specifică a 
socialismului desturian. Programul 
nostru de dezvoltare prevede, de a- 
semenea, construirea de mari baraje 
pentru extinderea sistemului de iri
gații, introducerea în circuitul agri
col a unor noi suprafețe de teren, 
creșterea șeptelului. Programul va 
contribui la. satisfacerea sporită a 
nevoilor poporului 
terea exporturilor.

Tunisia dispune, 
de unele resurse, _______ ___ ,_
— „petrolul nostru alb" — și.urmă
rim valorificarea și a altor bogății 
ale subsolului, cum sînt gazele natu
rale și petrolul. Concomitent cu des
coperirea si extracția de noi resurse, 
vom construi noi unități de prelu
crare. Industrializarea va determina 
dezvoltarea unor importante 
economice atît în nord, cit și în sud. 
Gabes, de pildă, va deveni un pol 
industrial al Tunisiei. Aici vor apărea 
o rafinărie, fabrici de ciment, va fi 
amenajat un port. 1

trȘ. Specialiștii români ne pot ajuta. 
Studenții tunisieni se pot pregăti în 
România. La rindul nostru, putem 
împărtăși din experiența proprie. 
Schimburile dintre țările noastre în 
formarea cadrelor au, așadar, bune 
perspective.

Vizita 
Ceaușescu, 
avea loc cu 
le ce se vor 
sigur, la lărgirea și diversificarea re
lațiilor economice bilaterale. Nu 
există nici un obstacol în calea aces
tui curs al colaborării noastre. Po- 

- porul tunisian nutrește o deosebită 
simpatie pentru România, pentru 
lupta poporului român pentru liber
tate și independență. Acestea sînt 
idealuri pentru care, de-a lungul is
toriei, am luptat și noi.

președintelui Nicolae 
convorbirile care vor 
acest prilej, documente- 
semna vor contribui, de-

ÎNTREBARE : Un deziderat 
major al lumii contemporane il 
constituie instaurarea unor ra
porturi noi, echitabile, intre 
state, edificarea unei noi ordini 
economice și politice interna
ționale. tn procesul realizării 
acestui imperativ, vital pentru 
progresul și pacea generală a 
omenirii, ce rol credeți că re
vine statelor mici și mijlocii, 
țărilor in curs de dezvoltare, 
din rindul cărora fac parte atlt 
România, cit și Tunisia ?

Forțele de 
au pătruns în

PNOM PENH 15 (Agerpres). — 
Marți, situația militară a trupelor 
lonnoliste s-a degradat considerabil 
pe fronturile din jurul capitalei — 
Pnom Penh. Agenția France Presșe 
relatează că, sub presiunea forțelor 
de eliberare, trei poziții-cheie ale 
apărării capitalei au fost abandonate 
de trupele inamice. Patrioții au 
ocupat postul central de radio, si
tuat în regiunea de vest a Pnom 
Penhului.

Trupele lonnoliste au fost obliga
te. sub tirul artileriei patrioților. să 
se retragă din zona aeroportului 
Pochentong, incercînd să creeze o 
nouă linie defensivă pe , teritoriul 
Universității din Pnom Penh.

Agențiile internaționale de presă 
relatează că luptători ai armatei de 
eliberare au străpuns apărarea 
inamicului și au angajat lupte in 
numeroase cartiere din Pnom Penh.

★
Corespondentul agenției „France 

Presse" descrie. într-un reportaj, at
mosfera care a domnit luni în capi
tala Cambodgiei.

In ciuda mai multor zgomote sur
de de explozii, auzite în timpul nop
ții de duminică spre luni, și a unor 
zvonuri contradictorii; potrivit căro
ra patrioții ar fi avansat in timpul 
nopții spre capitală, dimineața de 
luni a debutat ca și în zilele prece
dente. Dar, către ora 11, s-a auzit o 
explozie puternică și cei cițiva zia
riști rămași în capitala cambodgiană 
abia au avut timpul să iasă din ho
tel pentru a zări un avion de vînă- 
toare și bombardament de tip „T-28" 
al armatei lonnoliste prăbușindu-se 
in direcția imobilelor unde își are 
sediul statul major.

In cîteva clipe, atmosfera s-a 
schimbat radical. Postul de radio 
oficial și-a încetat imediat emisiu-

eliberare
Pnom Penh

nile sale vorbite pentru a nu mai 
difuza decit cîteva discuri — mereu 
aceleași — cu muzică militară. Zvo
nurile, care circulau dimineața, s-au 
intensificat.

In următoarele clipe a fost trans
misă la radio declarația generalului 
Sak Suthsakhan, președinte al comi
tetului suprem, care a anunțat in
staurarea „stării de asediu", pe timp 
de 24 de ore. începînd de luni la 
prinz. Puțin după aceea, unul din 
rarii ziariști americani care au refu
zat să se evacueze a încercat zadar
nic să-și trimită corespondența, in
trucit comunicațiile erau întrerupte.

După impresia generală, atacul 
final asupra capitalei cambodgiene 
pare să fi început in mod efectiv. In 
nordul orașului, pe clădirile unor u- 
zine flutura deja drapelul G.R.U.N.C. 
Situația pare să evolueze rapid. Pe 
stradă, militarii nu reușesc decit cu 
greu să impună „starea de asediu". 
Abia după cîteva ore de la anunța
rea ei, marile artere ale capitalei au 
fost evacuate. Luni după-amiază, 
Pnom Penhul părea un oraș mort, 
toropit de căldură, umiditate și neli
niște. Intre două explozii, al căror 
zgomot nu venea prea de departe, 
se putea auzi din nou — datorită 
absenței de pe străzi a vehiculelor 
— cintul păsărelelor.

BAS1?L 15 (Agerpres). — Compania 
elvețiană „Balair" a confirmat știrea 
difuzată de revista americană „Time" 
privind tentativa unor oficialități ale 
regimurilor de la Saigon și Pnom Penh 
de a transporta în Europa o cantitate 
de 16 tone lingouri de aur, în valoare 
de 73 milioane dolari. Săptăminalul 
american a precizat că aurul urma să 
fie depus la bănci elvețiene în nu
mele șefilor clicilor de la Saigon și 
Pnom Penh — Nguyen Van Thieu și 
Lon Noi.

PRAGA 15 — Corespondentul A- 
gerpres 
Lubomir 
vernului 
slovace, 
viceprirn-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ceho-

transmite : La 15 aprilie, 
Strougal, președintele Gu- 
Republicii Socialiste Ceho- 
a primit pe Ion Pățan,

slovacă de colaborare economică și 
tehnico-stiințifică. care participă la 
cea de-a 8-a sesiune a comisiei.

într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că au fost discutate problemele dez
voltării în continuare a relațiilor e- 
conomice româno-cehoslovace.

La primire a fost prezent 
sadorul României la Praga. 
Haș.

amba- 
Teodor

nostru și la creș-

după cum se știe, 
îndeosebi fosfați

centre

principalele opțiuni 
in continuare a

RĂSPUNS : Căile 
nisiei ne preocupă 
grad. Poporul tunisian a ales calea 
socialismului desturian, care per
mite o structură a economiei noas
tre bazate pe trei sectoare. Este vor
ba, în primul rind, de un sector de 
stat care cuprinde cea mâi mare 
parte a industriei, agriculturii, 
transporturilor, energiei și a altor 
ramuri ale economiei. în al doilea 
rînd, trebuie menționat sectorul coo
peratist, organizat în mediul rural 
pe baza liberului eonsimțămînt al 
populației sătești. Membrii coopera
tori sînt interesați să își îmbunătă
țească metodele și mijloacele de cul
tivare a pămîntului. Important este 
că oamenii își lucrează laolaltă te
renurile, ceea ce este în avantajul 
dezvoltării agriculturii, ramura e- 
sențială a economiei noastre. în pre-

dezvoltării Tu- 
în cel mai înalt

ÎNTREBARE : Opinia publi
că din România constată cu sa
tisfacție că raporturile priete
nești șl de cooperare economi
că româno-tunisiene in diferite 
domenii cunosc o diversificare 
și extindere continuă. Care 
sînt perspectivele amplificării 
in continuare a acestei colabo
rări ? *

RĂSPUNS : Tunisia șl România 
sînt țări cu aspirații asemănătoare 
în direcția unei dezvoltări libere, de 
Sine Stătătoare. Ne apropie scopuri 
comune. Există deci toate condițiile 
pentru o intensificare a colaborării 
și schimburilor în folosul reciproc al 
celor două economii. Vrem să cum
părăm mai mult 
vindem 
voastră.

Sîntem 
metodele 
fiecare din țările noastre. Dorim ca 
specialiștii noștri să cunoască în
deaproape modul în care România a 
reușit să înainteze pe calea indus
trializării. Avem multe de aflat de 
Ia români in domeniul industriei pe
trolului și petrochimiei, ramuri cu o 
bogată tradiție în țara dumneavoas-

RĂSPUNS : în zilele noastre se 
constată o schimbare a echilibrului 
de forțe pe arena mondială. Din pă
cate însă, pacea nu a cuprins în
treaga planetă. Există puteri care 
dețin arma nucleară, puternice arse
nale de distrugere. în unele regiuni 
ale globului, în Vietnam, în Cam- 
bodgia, mai sînt focare de război, 
în Orientul Apropiat se menține în
cordarea. Poporului palestinean, as
tăzi un popor fără patrie, continuă 
să i se răpească dreptul legitim la 
autodeterminare, încălcîndu-se, ast
fel, principiile înscrise în Carta Na
țiunilor Unite, ale legalității și drep
tului internațional. Pe planeta noas
tră își așteaptă rezolvarea probleme
le subdezvoltării și foametei în țări 
din Africa, Asia și America Latină.

De soluționarea acestor probleme 
depind înseși destinele omenirii. De 
aceea, luarea deciziilor cere partici
parea și consultarea tuturor statelor, 
trebuie să se întemeieze pe respec
tarea intereselor tuturor.

în ceea ce privește rolul țărilor 
mici și mijlocii, din rîndul cărora 
fac parte atît România, cit și Tuni
sia, trebuie să ne ajutăm reciproc, 
să colaborăm, să ne unim forțele, in
cit cuvîntul nostru să se audă mai 
puternic. Un front comun al țărilor 

’ îh curs de dezvoltate ar puteai influ
ența, intr-o măsură mai mare, efor
turile de progres și dezvoltare ale 
popoarelor.

VIETNAMUL DE SUD

Ofensiva forțelor patriotice 
în zona orașului Xuan Loc »

VIETNAMUL DE SUD (Agerpres).
— In diferite regiuni sud-vietnameze 
au eontinuat să se desfășoare lupte 
între populația răsculată ce acționea
ză în colaborare cu forțele de elibe
rare și trupele saigoneze. în zona o- 
rașului Xuan Loc, forțele patriotice 
au continuat să exercite o puterni
că presiune asupra efectivelor ina
mice, iar asupra garnizoanelor sai
goneze din orașele Tay Ninh și Tan 
An au fost efectuate violente bom
bardamente de artilerie.

Forțele patriotice au distrus un

mare depozit de bombe și muniții 
din perimetrul bazei saigoneze de 
la Bien Hoa. Exploziile de la aceas
tă bază au fost auzite pînă în cen
trul Saigonului.

In localitățile eliberate viața in
tră pe făgașul normal. La Quy Nhon 
— al patrulea oraș ca mărime al 
Vietnamului de sud și important cen
tru- portuar — la mai puțin de o săp- 
tămînă după eliberare, din gara o- 
rașului a pornit spre importantul 
centru PhU My, din nordul provinci
ei, primul tren de pasageri.

agențiile de presă

din Rorpânia, să
mai mult țării dumnea-

interesați să comparăm 
de dezvoltare folosite de

ÎNTREBARE : In încheiere 
ce ați dori, Excelență, să trans
miteți ‘poporului roman ?

RĂSPUNS : Sînt foarte mulțumit 
că prin intermediul presei am prile
jul să transmit poporului României 
sentimentele mele de admirație pen
tru opera pe care a infăptuit-o in 
anii de după eliberarea țării. Trans
mit poporului român urările mele 
de sănătate, de unitate națională, de 
prosperitate și pace.

întrunirea anuală a Aso
ciației suedezo-române,care 
a marcat totodată împlinirea a 25 de 
ani de la înființarea sa. a avut loc 
la Stockholm într-o atmosferă săr
bătorească. Cu acest prilej, preșe
dintele Asociației suedezo-române, 
scriitorul Henry Peter Matthis, a e- 
vocat momente importante din acti
vitatea desfășurată de asociație pe 
linia promovării raporturilor cultu
rale și economice dintre România și 
Suedia, a apropierii și cunoașterii 
dintre cele două țări și popoare. Au 
fost prezenți membri ai Ambasadei 
României La Stockholm.

PĂRIS 15 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc, în zilele de luni 
și marți, o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez. In cadrul plenarei, Gas
ton Plissonnier, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.C.F., a prezentat un raport 
cu privire la sarcinile partidului 
în contextul actualei situații po
litice din țară, iar Jean Kanapa, 
membru al Comitetului Central, 
a dat citire unui document inti
tulat „Situația internațională și 
politica externă a Franței".

Ambasadorul României

LIMA 15. — Corespondentul nos
tru transmite : Ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România, loan Co- 
mănescu, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare guvernului peruan.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân și ministrul de externe peruan, 
Miguel Angel de la Flor Valle, au 
relevat bunele relații de prietenie și 
cooperare existente între cele două 
țări și popoare, rod al rezultatelor 
fructuoase cu care s-a încheiat vizita 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Peru, în anul 1973.

A fost evidențiată, totodată, do
rința comună de a dezvolta, în con
tinuare, cooperarea rodnică pe mul
tiple planuri dintre România și Peru, 
colaborarea celor două țări in cadrul 
O.N.U. și al altor organizații interna
ționale, în direcția instaurării unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, a unui climat de pace și înțe
legere între toate popoarele lumii.

Delegația guvernamentală 
publicii Socialiste România, 
dusă de tovarășul 
viceprim-ministru al 
care se află în aceste 
Cehoslovacia, a vizitat marți 
de-al VI-lea Tîrg internațional 
bunuri de larg consum de ia Brno.

Delegația a fost însoțită de Jan 
Gregor, vicepreședinte al guvernului 
cehoslovac, și de ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in Ceho
slovacia. Teodor Haș.

La Brno, oaspeții au fost întîmpi- 
nați cordial de ministrul comerțului 
exterior, Andrej Parcak, și de direc
torul general al tîrgului, dr. Jaromir 
Kolachy.

Ion Pățan a avut apoi convorbiri 
cu privire la schimburile economice 
dintre cele două țări cu Jan Gregor 
ți Andrej Parcak.

a Re- 
con- 

Ion Pățan, 
guvernului, 

zile în 
cel 
de

Df PRETUTINDENI

Comunicat comun
sovieto-iugosiav

MOSCOVA 15 (Agerpres). — în 
comunicatul comun dat publicității 
la încheierea convorbirilor dintre 
Alexei Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Gemal Biedici, președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, care a efectuat o vizită o- 
ficială în Uniunea Sovietică, se re
levă că relațiile și colaborarea so- 
vieto-iugoslave în domeniile politic, 
economic, cultural, științific și teh
nic, bazate pe respectarea principii
lor suveranității, egalității și nei- 
mixtiunii, se extind și devin tot mai 
consistente. Cele două părți, se a- 
rată în comunicat,. vor depune toate 
eforturile pentru ca procesul destin
derii internaționale să devină ire
versibil.

transmit
La Geneva a avut loc>.ier1’0 

nouă întîlnire sovieto-americană în 
cadrul tratativelor privind limitarea 
armamentelor strategice — infor
mează agenția T.A.S.S.

întîlnire. Marți s-a desfășurat 
la Nicosia o întîlnire între Glafkos 
Clerides, liderul comunității cipriote 
grecești, și Rauf Denktaș, liderul co
munității cipriote turcești. Cei doi 
interlocutori au examinat probleme 
umanitare, transmite A.F.P.

„Molnia-3". In URSS * 
fost lansat satelitul de telecomuni
cații „Molniâ-3“. informează agen
ția T.A.S.S.

La Tunis s-a deschis „Expoziția 
cărți românești11de fotografii ți

TUNIS 15. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Casa de cultură 
din Tunis „Ibn Rachiq" găzduiește 
de luni seara „Expoziția de fotogra
fii și cărți românești", organizată cu 
prilejul vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
această țară, sub egida Comitetului 
național de cultură din Tunisia și a 
ambasadei țării noastre. Prin inter
mediul fotografiilor sînt înfățișate 
cele mai semnificative realizări ob
ținute de România socialistă în cei 
30 de ani de la eliberarea țării în 
domeniile economic, social, cultural 
și tehnico-științific.

In standurile cărților românești un

loc important îl ocupă lucrările pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, e- 
ditate in țară și peste hotare.

La vernisajul expoziției au luat 
parte Hassan Harrout. președintele 
Comitetului național de cultură, Aii 
Zain, directorul general al Bibliote
cii naționale tunisiene, reprezentanți 
ai Asociației de prietenie tunisiano- 
română, personalități ale vieții po
litice și culturale din capitala 
nisiei. *

După vernisajul expoziției, 
tența a participat la o gală de 
românești.

Tu-

asis- 
filme

ORIENTUL APROPIAT
BEIRUT 15 (Agerpres). — La Bei

rut a avut loc o reuniune a guver
nului libanez pentru a analiza si
tuația din tară ca urmare a inciden
telor produse recent în capitală intre 
forțele paramilitare ale partidului 
..Falangele Libaneze" (K.A.T.A.E.B.) 
si palestineni. soldate cu numeroși 
morti si răniți. La încheierea reuniu
nii. primul ministru. Rashid Solh. a 
afirmat că în urma acestor ciocniri 
au fost arestate 14 persoane, care vor 
fi deferite justiției pentru cercetări.

Doi lideri palestineni au declarat 
că nu există „divergente și nici con
fruntări între rezistenta paiestinea- 
nă șl autoritățile libaneze, ci acțiuni 
criminale întreprinse unilateral de 
falangiști, urmărind să provoace un 
război civil libano-palestinean. Noi 
nu am cerut medierea statelor ara
be și nici o încetare a focului, pentru 
simplul motiv că nu luăm parte la

schimburile de focuri. Palestinenii 
vor continua să dea dovadă de .calm, 
pentru a oferi timp autorităților să 
ia măsurile legale pe care le vor 
considera necesare".

★
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a recomandat Consiliului 
de Securitate prelungirea mandatu
lui forțelor O.N.U. dislocate în pe
ninsula Sinai. Prezența acestor for
țe in zona-tampon dintre 
egiptene și cele israeliene 
continuare esențială — a 
Waldheim într-un raport 
operațiunilor și activităților 
O.N.U., înaintat consiliului.

Potrivit agenției United Press In
ternational, Consiliul de Securitate 
își va începe în curînd dezbaterile 
în problema mandatului forțelor 
O.N.U. din Sinai, care expiră la 24 
aprilie.

trupele 
este in 
declarat 

asupra 
forțelor

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

DEZVOLTAREA COLABORĂRII ROMÂNO-LIBIENE
TRIPOLI 15 (Agerpres). — In ora

șul libian Garian a avut loc inaugu
rarea unui spital unde lucrează ca
dre medicale românești. în cadrul 
festivităților s-a apreciat colaborarea 
rodnică întră România și Libia pe 
multiple planuri, relevîndu-se că la 
baza ei stau înțelegerile și acordurile 
încheiate între președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Libiei, Moamer El Geddafi, în 
februarie 1974, la Tripoli.

Ministrul libian al sănătății, Mus-

stah el Osta Omar, a adus mulțumiri 
României, personal președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul 
acordat Republicii Arabe Libiene prin 
trimiterea de cadre medicale cu 
înaltă pregătire profesională. Prima
rul și secretarul Uniunii Socialiste 
Arabe din orașul Garian au formulat 
în cuvîntul lor aprecieri deosebite la 
adresa personalului medical român 
pentru modul în care lucrează și pen
tru stima de care se bucură în rîn
dul populației.

Lucrările celui de-al 
78-lea Congres anual al sin
dicatelor din Scoția, la care 
participă delegați din partea celor 
900 000 de membri ai acestei organi
zații, una din cele mai mari din 
Marea Britanie, au început la Aber
deen. In prima sa ședință, Consiliul 
general al Congresului sindicatelor 
din Scoția l-a ales pe James Miln, 
membru al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, in funcția de secre
tar general al organizației. Este 
pentru prima dată cînd un comunist 
e ales în această funcție.

DAMASC 15 (Agerpres). — La 
Damasc au luat sfirșit lucrările 
celui de-al șaselea Congres re
gional al 
Arab Baas din Siria. Noua direc
țiune regională este formată din 
21 de membri, între care figu
rează președintele Siriei, Hafez 
Al-Assad, vicepremierul și mi
nistrul de externe, Abdel Halim 
Khaddam, ministrul apărării na
ționale, Mustapha Tlass. și fostul 
secretar general adjunct al co
mandamentului baasist, Abdallah 
Al-Ahmar.

Partidului Socialist

GENEVA 15 (Agerpres). — Efortu
rile desfășurate de toate delegațiile 
in vederea finalizării procesului de 
elaborare a unor documente cit mai 
cuprinzătoare au condus în ultimul 
timp la realizarea unor noi progrese 
în diferitele organe de lucru 
Conferinței pentru securitate și 
perare în Europa,

Astfel, în subcomisia pentru 
tacte umane s-a realizat un acord 
general asupra textelor privind dez-

ale 
coo-

con-

voltarea turismului și cooperarea sta
telor participante in acest domeniu, 

în textele adoptate se exprimă con
vingerea că dezvoltarea turismului 
trebuie să contribuie activ Ia o mai 
bună cunoaștere a vieții, culturii și 
istoriei altor țări și să sporească în
crederea între popoare.

De asemenea, textele elaborate sub
liniază importanța pe care o au acor
durile și aranjamentele bilaterale și 
multilaterale în dezvoltarea turismu
lui pe plan european.

Vastul itinerar de prietenie, înțe
legere și cooperare al președintelui 
Nicolae Ceaușescu a prilejuit dumi
nică consemnarea unui nou moment 
important : vizita în Pakistan. Deși 
de scurtă durată, vizita a oferit pri
lejul unor convorbiri rodnice, prie
tenești, intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru ai Pa
kistanului, Zulfikar Aii Bhutto, în- 
scriindu-se ca o contribuție de sea
mă la dezvoltarea relațiilor româno- 
pakistaneze.

Continuare directă a dialogului la 
cel mai înalt nivel, început în ia
nuarie 1973, cu ocazia primei vizite 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Pakistan, convorbirile de la Karachi 
au pus din nou in evidență, ca o ca
racteristică dominantă, concluzia că 
relațiile dintre România și Pakistan 
evoluează sub semnul unei 
prietenii și bune înțelegeri, 
dialității și stimei reciproce, 
rinței comune de apropiere 
mai fructuoasă conlucrare.

In cursul convorbirilor a fost 
primată satisfacția . deplină pentru 
progresele înregistrate în ultimii doi 
ani în colaborarea româno-pakista- 
neză pe multiple planuri, apreciin- 
du-se că Declarația solemnă co
mună, celelalte documente semnate 
în 1973 oferă o bază trainică pentru 
dezvoltarea ei în continuare. Aceas
tă apreciere este concludent ilustra
tă de pașii concreți intreprinși pe 
linia unei colaborări pe termen lung 
în domeniul economic și tehnico- 
științific. Desigur însă, există încă 
largi posibilități ce își așteaptă va
lorificarea'. Progresele obținute de 
țara noastră in dezvoltarea indus
trială, proiectele ei de viitor, ca și 
programul de dezvoltare a Pakista
nului oferă bune condiții pentpu ex
tinderea și diversificarea acestei co
laborări. Diferitele ramuri ale in
dustriei extractive și construcțiilor 
de mașini, ale industriei chimice și 
materialelor de construcții, precum 
și agricultura reprezintă tot atîtea 
domenii de amplificare a cooperării 
economice și tehnice, prospectate in 
timpul convorbirilor. Pornind de la 
aceste premise favorabile, dialogul 
la nivel înalt a subliniat cu putere

————————————

voința comună de a acționa pentru 
impulsionarea dezvoltării multilate
rale a relațiilor româno-pakista- 
neze. în acest sens, arătînd că în 
cursul convorbirilor s-a procedat la 
o trecere în revistă a felului, cum se 
îndeplinesc acordurile existente, 
cum se dezvoltă cooperarea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu declara : „Noi

pra distanțelor geografice dintre 
România și Pakistan, a deosebirilor 
de orinduire socială s-au putut in- 
trețese asemenea legături priete
nești, la aceasta au contribuit năzu
ințele lor comune de a lichida rămî- 
nerea în urmă și de a înainta pe 
calea unei dezvoltări prospere, de 
sine stătătoare, hotărîrea de a acțio-

ROMÂNIA - PAKISTAN
sțrînse 

cor- 
do- 
tot

al 
al
Și

ex-

Voință comună, acțiune unită pentru
dezvoltarea multilaterală a cooperării,

pentru întărirea prieteniei
dorim ca această cooperare eco
nomică, tehnico-științifică dintre 
România și Pakistan — așezată pe 
principii trainice de egalitate și res
pect reciproc — să cunoască o dez
voltare puternică, în folosul ambelor 
popoare". La rindul său, primul mi
nistru, Zulfikar Aii Bhutto, sublinia : 
„Sînt convins că, în perioada ce va 
urma, colaborarea noastră crescîndă 
în domeniile economic, cultural și 
științific va aduce și mai mari bene
ficii reciproce popoarelor noastre". 
Sînt cuvinte ce îndreptățesc apre
cierea că înfăptuirea hotărîrilor, a 
acordurilor și înțelegerilor conveni
te va contribui — odată cu înrîu- 
rirea pozitivă asupra progresului și 
prosperității ambelor țări — la o 
mai strînsă apropiere, la cimentarea 
prieteniei dintre popoarele român și 
pakistanez.

Fără îndoială că, dacă pe deasu-

na pentru realizarea unei lumi mai 
bune, mai drepte.

în acest sens, examinarea in 
cursul convorbirilor de la Karachi a 
evoluțiilor intervenite pe arena in
ternațională în cei doi ani care au 
trecut de la precedenta întîlnire la 
nivel înalt româno-pakistaneză — 
evoluții marcate de schimbarea con
tinuă a raportului de forțe în favoa
rea forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste, anticolonialiste — a pus pu
ternic în evidență însemnătatea prin
cipiilor înscrise in Declarația solem
nă comună româno-pakistaneză pen
tru realizarea unei păci durabile și 
instituirea unei noi ordini politice și 
economice în lume.

în ampla trecere în revistă a eve
nimentelor curente ale vieții inter
naționale s-au evidențiat din nou 
apropierea sau identitatea punctelor 
de vedere ale celor două țări — fie

că este vorba de progresele in nor
malizarea situației din Asia de sud, 
de lucrările Conferinței general-eu- 
ropene, de evenimentele din Indo
china sau cele din Orientul Apro
piat, de negocierile în problemele 
dezarmării — subliniindu-se necesi
tatea de a se asigura acestor proble
me soluții conforme cu interesele și 
aspirațiile tuturor popoarelor, cu in
teresele generale ale păcii și destin
derii. Reconfirmarea acestor apre
cieri comune asupra evenimentelor 
și proceselor majore ce au loc în 
lumea contemporană constituie un 
impuls pentru o și mai strânsă con
lucrare între cele două țări pe arena 
internațională.

Caracteristica esențială a lumii 
contemporane o constituie tocmai a- 
firmarea puternică a voinței popoa
relor de a-și asigura o 
liberă, de sine stătătoare, 
un amestec din afară. în 
text, atît România, cit și 
împărtășesc convingerea ... 
narea decalajelor economice, dezide
rat cardinal al zilelor noastre, ca și 
soluționarea problemelor complexe 
ale actualității impun cu necesitate 
înlocuirea vechii ordini, bazate pe 
inechitate, cu o ordine nouă, confor
mă cu principiile justiției interna
ționale, Evenimentele cele i»iai re
cente de pe arena mondială confir
mă încă o dată, în mod strălucit, că 
factorul hotărâtor in a determina o 
asemenea schimbare il constituie 
popoarele, de voința și solidaritatea 
lor depinzînd asigurarea dezvoltării 
pe o cale nouă a vieții internațio
nale.

Bilanțul cuprinzător al dialogului 
la nivel înalt jalonează drumul as
cendent al relațiilor româno-pakista- 
neze, 
fertil 
nuri 
pentru 
român 
convorbirilor de la Karachi, 
mîndu-și hotărîrea de a acționa pen
tru ca relațiile de strînsă prietenie 
și colaborare dintre țările noastre să 
cunoască a continuă Înflorire.

dezvoltare 
fără nici 
acest con- 
Pakistanul 
că elimi-

care dispun de un cadru 
pentru extindere pe pla- 

multilaterale. Este temeiul 
care opinia publică, poporul 
salută cu căldură rezultatele 

expri-

Dumitru ȚINU

• CE FORMĂ ARE 
TERRA ? Un grup de cerce
tători ai Universității tehnice 
din Miinchen, efectuînd noi mă
surători ale Terrei, au ajuns La 
interesante concluzii asupra for
mei planetei noastre. Ei și-au 
ales ca punct de reper unul din 
sateliții artificiali ai Pămîntu
lui, pe care l-au bombardat la 
intervale de patru secunde cu 
fascicule laser ; după ce se lo
vesc de învelișul satelitului, a- 
ceste raze se intorc spre stația 
emițătoare. Timpul de propa
gare a impulsurilor laser per
mite determinarea exactă a dis
tanței la care se află satelitul, 
iar urmărirea traiectoriei des
crise de acesta oferă, la rindul 
ei, date concludente cu privire 
la cîmpul gravitațional al Pă
mîntului. S-a observat, pe a- 
ceastă cale, că globul nostru nu 
are, așa cum se credea pînă a- 
cum, forma unei pere, ci pre
zintă o configurație cu mult 
mal complexă. Pentru determi
narea ei exactă, experiențele 
continuă.

• RECLAMĂ INEFI
CIENTĂ. Din sfert în sfert 
de oră, stațiile de radio și tele
viziune din S.U.A. transmit o- 
ferta unor firme producătoare 
de aparate electrice de uz cas
nic, de ceasuri etc. de a înmîna 
cumpărătorilor, cu ocazia fiecă
rei achiziții, cite un cec în va
loare de 2 pînă la 50 de dolari ; 
industria producătoare de auto
mobile oferă chiar eventualilor 
cumpărători cecuri a căror va
loare se ridică pînă la 10 la sută 
din prețul mașinilor. De ce a- 
ceste manevre, cînd o simplă 
reducere de prețuri ar fi mult 
mai simplă ? Resimțind din plin 
efectele crizei economice, fir
mele amintite consideră mult 
mai spectaculoasă atragerea 
clienților și, respectiv, lichidarea 
stocurilor pe această cale. Iată 
însă că, in cazul de față, recla
ma încetează de a mai fi sufle
tul comerțului, intrucit clienții 
nu prea se înghesuie, iar vîn- 
zările continuă să stagneze. Un 
episod care arată că pentru ie
șirea din criză este nevoie de 
cu totul alte măsuri.

• MUZEE Șl... MUZEE. 
Doi profesori de la Universita
tea din Bath (Anglia) au editat 
un ghid al muzeelor „sui-gene- 
ris" de pe glob. Din lectura a- 
cestui ghid, cititorul poate afla 
că în Australia există mai multe 
muzee ale buteliilor, 
mai diferite forme, 
există un muzeu al zahărului. 
Austria deține recordul în ceea 
ce privește muzeele în care sînt 
expuse diverse instrumente de 
tortură. Pentru a alcătui acest 
ghid, autorii au vizitat nu mai 
puțin de 25 000 de muzee din 
lumea întreagă.

de cele 
în R.F.G.

• BALENELE ALBAS
TRE ÎN „CARTEA RO
ȘIE". Cele mai mari mami
fere ale planetei noastre, bale
nele albastre, au fost trecute în 
„Cartea roșie" — document in
ternațional de ocrotire a natu
rii. Aceste animale, de peste 30 
de metri lungime și cîntărind 
pînă la 160 tone, au fost socotite 
multă vreme invulnerabile, dată 
fiind colosala lor forță fizică, 
marea viteză de deplasare 
(600—700 metri pe minut), ca
pacitatea de a se cufunda la 400 
metri adîncime și de a rămîne 
sub apă circa o oră și jumătate. 
Dar, odată cu utilizarea tunului- 
harpon, balenele albastre 
început să se împuțineze. 
35 000—40 000 exemplare
tente înaintea celui de-al doilea 
război mondial, în 1957 au ră
mas 7 000, iar în prezent numai 
cîteva sute. De mai mult timp, 
vinarea acestor animale este 
interzisă. Specialiștii socotesc 
că vor trebui să treacă decenii 
pînă cînd să se poată afirma că 
această specie a fost salvată de 
la dispariție.

au 
Din 

exis-

• APA CONTRA 
INUNDAȚIILOR. ° nou- 
tate a hidrotehnicii în Japonia : 
contra inundațiilor sînt folosite 
sțăvilare din... apă. Pentru înăl
țarea stăvilarului, în loc de saci 
cu nisip sînt utilizați acum saci 
din mase plastice umpluți cu 
apă, cântărind 4,5 tone. Expe
riențele au arătat că peretele 
înălțat din asemenea saci su
portă o presiune a apei de trei 
ori mai mare decit sacii cu ni
sip. în plus, nici o greutate în 
procurarea materialelor de con
strucție. Apa devine astfel un 
fel de antidot al excesului de 
apă.
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