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VIZTTA PREȘEDINTELUI

Unitățile agricole socialiste
decorate cu „Ordinul Muncii"

clasa I pentru obținerea
de producții mari în anul 1972

în preajma adunărilor generale

NICOLAE CEAUȘESCU IN PAKISTAN
amplă manifestare a sentimentelor de prietenie și stimă reciprocă,
aport constructiv la cauza păcii și colaborării internaționale

® Ieri a fost vizitată provincia
Punjab © Entuziastă primire
în străvechiul oraș Lahore

lenare - și simbolurile vii ale
prieteniei • Guvernatorul pro

pentru remarcabilul om de

stat, președintele NicolaePrimire calda, entuziasta, la sosirea în Lahore

vinciei: „Nutrim sentimente

® Relicvele unei civilizații mi

ÎN PAGINA A III-A
Ceaușescu“

Reportajul

Miercuri, 10 ianuarie, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a avut, la palatul gu-

vernoratului din Lahore, o convor
bire cu președintele Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar Aii 
Bhutto.

vizitei în Punjab

Recepția cetățenească din grădina Shalimar
Locuitorii orașului Lahore au ți

nut să-și exprime într-un mod 
deosebit marea bucurie de a avea 
in mijlocul lor pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, sentimentele de 
stimă și aleasă considerație pentru 
conducătorul României socialiste : 
ei au oferit în cinstea oaspeților 
români o recepție cetățenească, 
desfășurată în grădina Shalimar, 
vestită pentru marea ei frumusețe 
și originalitate.

Grădina este amenajată în trei 
terase, împodobită de fîntîni arte
ziene dispuse în cascadă, de pavi
lioane durate pe malurile lacurilor 
artificiale, totul alcătuind un an
samblu de o desăvîrșită armonie.

Shalimar, mîndrie a locuitorilor 
din Lahore, cunoaște, în această zi, 
o atmosferă de mare sărbătoare. 
Aleile sale sînt înțesate de lume. 
Pe pavilioane sînt arborate tricolo
rul românesc și drapelul alb-verde

al Pakistanului. Pe frontispiciul 
pavilionului central se află un pa
nou de mari dimensiuni, pe care 
mîini meștere au înscris cu flori 
multicolore urarea „Bine ați ve
nit !“. Fanfare și orchestre popu
lare execută marșuri și melodii 
populare pakistaneze.

Sunete prelungi de trompetă a- 
nunță sosirea oaspeților, în întîm- 
pinarea cărora au venit guverna
torul provinciei Punjab, Ghulam 
Mustafa Khar, și ministrul princi
pal al provinciei, Mehraj Klalid. 
Notabilitățile orașului înconjoară 
cu bucurie pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-Ie tradiționa
lele ghirlande multicolore. Tineri și 
tinere aștern în calea oaspeților 
petale de flori.

Oaspeții și gazdele ajung, în a- 
plauzele celor de față, în pavilio
nul central. După intonarea imnu
rilor de stat ale României și Pa-

kistanului, ia cuvîntul ministrul 
principal, Mehraj Klalid, care dă 
citire unui mesaj de salut din par
tea tuturor locuitorilor orașului.

Este o cinste și un privilegiu 
deosebit pentru mine — arată vor
bitorul — să adresez Excelenței 
Voastre și doamnei Ceaușescu, în 
numele cetățenilor din Lahore, cel 
mai cordial bun venit. Sîntem re
cunoscători că Excelența Voastră a 
găsit răgazul să ne viziteze în 
cursul scurtei sale șederi in Pa
kistan.

Lahore a fost gazda unor con
ducători de stat din toate părțile 
lumii, dar aș vrea să subliniez că 
locuitorii acestui oraș nutresc pen
tru dumneavoastră nu numai sen
timente tradiționale de ospitalitate, 
ci respectul cel mai adine și afec
țiunea cea mai caldă. Aceasta se 
explică prin legăturile de priete-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvîn tul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Domnule guvernator.
Domnule ministru principal, 
Doamnelor și domnilor,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor orașu
lui Lahore un salut prietenesc.

Ne face o deosebită plăcere să 
putem cunoaște frumosul dumnea
voastră oraș, în cadrul vizitei pe 
care o facem în Pakistan.

între țările noastre există de 
vreme îndelungată relații de cola
borare și prietenie. Cu prilejul ac
tualei vizite, în convorbirile avute 
cu președintele Bhutto, am ajuns 
la înțelegerea de a extinde și în
tări colaborarea multilaterală din
tre țările noastre. (Aplauze). Asea
ră am semnat împreună o declarație 
solemnă, în care se pun bazele unei

colaborări îndelungate în toate do
meniile de activitate și în care sînt 
afirmate principiile egalității, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, care vor guverna 
relațiile dintre țările noastre și pe 
care dorim să le vedem afirmate 
în relațiile dintre toate statele lu
mii. (Aplauze).

în cele trei zile de cînd ne aflăm 
în frumoasa dumneavoastră țară, 
am constatat cu deosebită bucurie 
preocupările poporului pakistanez 
pentru dezvoltarea economică și 
socială, dorința sa de a dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu poporul român, preocuparea sa 
de a trăi în pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii.

Din experiența poporului român-

știm că dezvoltarea economico-so- 
cială cere eforturi din partea între
gului popor, cere unirea tuturor 
forțelor și depinde, în primul rînd, 
de munca fiecărui stat pentru a 
putea să ducă o viață demnă, li
beră și independentă. (Aplauze).

Trăim într-o epocă de mari 
schimbări în viața internațională. 
Se afirmă tot mai mult în lume do
rința popoarelor de a fi libere și 
stăpîne pe destinele lor. Este nece
sar — și România depune toate 
eforturile — să se contribuie la 
realizarea unei lumi mai bune, a 
păcii și colaborării internaționale. 
Realizarea unei asemenea lumi 
drepte, în care fiecare națiune să 
se poată bucura de dreptul de a-și

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cum este prețuit

Peste citeva zile vor avea loc în 
întreprinderi adunările generale ale 
oameniloi- muncii — formă superioa
ră a conducerii colective, forul prin 
care clasa muncitoare, masele de oa
meni ai muncii participă în mod or
ganizat la conducerea activității eco- 
nomico-sociale, la dezbaterea și so
luționarea problemelor legate de în
deplinirea exemplară a programelor 
de producție, a sarcinilor economice 
trasate de partid, exercită controlul 
asupra organelor de conducere. Ex
periența de pină acum a relevat că 
adunările generale iși pot dovedi din 
plin autoritatea și rolul lor bine con
turat prin lege in viața unităților so
cialiste numai dacă propunerile oa
menilor muncii sînt finalizate siste
matic și prompt in practică. In acest 
domeniu, al materializării propuneri
lor, ai măsurilor formulate de mun
citori, ingineri, tehnicieni și econo
miști in cadrul dezbaterilor, nu pot și 
nu trebuie admise excepții. Tot ce 
s-a dovedit a fi o inițiativă valoroasă, 
o idee tehnică sau organizatorică efi
cientă. formulată in adunările gene
rale, trebuie să capete neîntirziat și 
pe deplin girul practicii, să se soldeze 
cu cit mai bune rezultate.

Să ne gindim la contextul politic în 
care s-au desfășurat precedentele a- 
dunări generale. Era în vara anului 
trecut, la raumai citeva zile după în
cheierea, lucrărilor. Conferinței. Na
ționale a P.C.R. Cum era și firesc, 
pretutindeni, ele s-au desfășurat sub 
semnul străduinței tuturor oamenilor 
muncii de a organiza și perfecționa 
activitatea economică potrivit sarci
nilor și exigențelor Conferinței Na
ționale, sub influența puternică a en
tuziasmului generat de hotărîrea în
tregului popor de a realiza cincinalul 
înainte de termen. în această lumi
nă, adunările generale din fiecare u- 
nitate s-au soldat cu stabilirea de 
măsuri concrete, cuprinzătoare, me
nite să asigure valorificarea superi
oară a potențialului tehnic, material 
și uman de care dispune, creșterea

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
a Republicii Socialiste România
și Republicii Islamice Pakistan
Republica Socialistă România și Republica Islamică 

Pakistan,
Luind in considerare relațiile de stimă reciprocă și 

prietenie dintre cele două țări și dorind să dezvolte in 
continuare relații de prietenie și cooperare între po
poarele lor. pe baza principiilor dreptului și justiției 
internaționale,

Dorind să întărească contribuția celor două țări Ia 
cauza păcii și securității internaționale și dezvoltareacauza păcii și securității internaționale și 
cooperării dintre toate statele,

Reafirmînd adeziunea lor la principiile 
ți uni lor Unite.

Conștiente de răspunderea care incumbă______
telor. mici sau mari, pentru instaurarea unui climat de 
securitate și de cooperare în lume și pentru dezvolta
rea relațiilor prietenești între toate țările, indiferent de 
mărimea și sistemul lor politic, economic sau social,

Reamintind că toate statele, fără discriminare, au 
dreptul și îndatorirea de a participa la soluționarea 
problemelor internaționale de interes comun,

Exprimind convingerea lor că pacea internațională 
se bazează pe respectarea dreptului sacru al fiecărui 
stat Ia suveranitate și independență, la pace și securita
te și dreptul inalienabil al fiecărui popor de a hotărî 
soarta sa, fără nici un fel de amestec, constringere sau 
presiune din afară.

Ilotărite să contribuie Ia eforturile generale pentru 
promovarea condițiilor de pace și securitate în Asia, 
în Europa și in lume și pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre națiuni,

Conștiente de necesitatea unor eforturi mai mari pe 
plan național și internațional pentru a asigura un pro
gres mai rapid al țărilor în curs dc dezvoltare in scopul 
eliminării decalajului dintre ele și țările dezvoltate.

Afirmind dreptul tuturor statelor la cooperare mu
tuală in diverse domenii și de a avea acces liber la cu
ceririle științei și tehnologiei moderne,

I. Declară hotărîrea lor comună :
Să lărgească și să adincească relațiile lor de prie

tenie și de cooperare în domeniile politic, economic, 
tehnologic, științific și cultural,

să dezvolte colaborarea economică reciproc-avanta- 
joasâ, acordind atenție deosebită sporirii schimburilor 
comerciale, să faciliteze dezvoltarea schimburilor in do
meniile științei, învățămintului, culturii și artelor și să 
promoveze înțelegerea și prietenia dintre cele două po
poare.

II. Declară hotărirea lor comună de a fundamenta 
relațiile bilaterale, ca și cele cu toate celelalte state, pe 
următoarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a decide 
soarta sa și de a-și alege sistemul său politic, econo-

Cartei Na-

tuturor sta-

mic, social corespunzător voinței și intereselor sale pro
prii, fără nici un amestec din afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la libertate, indepen
dență și suveranitate națională.

3. Dreptul inerent al fiecărui stat suveran de a folosi 
bogățiile sale naturale și toate celelalte resurse con
form intereselor sale.

4. Egalitatea in drepturi a tuturor statelor, indiferent 
de^ mărime și sistemul politic și economic.

5. Dreptul fiecărui stat de a participa, in condiții de 
egalitate, la soluționarea problemelor internaționale 
care prezintă interes pentru el.

6. Avantajul reciproc in cadrul cooperării dintre sta
te în toate domeniile.

7. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de siste
mele lor sociale și politice, de a coopera intre ele in 
diverse domenii in scopul menținerii păcii și securității 
și al progresului economic și social al tuturor națiuni
lor.

8. Neamestecul, sub nici o formă și sub nici un pre
text, in afacerile interne sau externe ale altor state.

9. Respectarea inviolabilității frontierelor de stat și 
a integrității teritoriale a statelor.

10. Obligația statelor de a se abține, în relațiile lor 
internaționale, de la orice fel de constringere de ordin 
militar, politic, economic sau de altă natură și de la 
amenințarea cu forța sau folosirea forței, sub orice pre
text sau in orice împrejurare, împotriva oricărui stat.

11. Dreptul inerent al fiecărui stat la autoapărare in
dividuală sau colectivă.

12. Reglementarea tuturor diferendelor dintre state 
prin mijloace pașnice.

III. Ele declară hotărîrea lor comună :
Să dezvolte relațiile dc prietenie și cooperare cu toa

te statele, să acționeze in scopul adoptării de măsuri 
elective în domeniul dezarmării și să promoveze des
tinderea, pacea, buna înțelegere și cooperarea în Asia, 
Europa și in întreaga lume,

să coopereze pentru întărirea rolului Națiunilor Uni
te ca un instrument menit să stimuleze cooperarea 
dintre state în conformitate cu normele dreptului in
ternațional și să promoveze reglementarea probleme
lor internaționale in interesul păcii și securității mon
diale.

IV. In scopul asigurării îndeplinirii prevederilor pre
zentei declarații, Republica Socialistă România și Re
publica Islamică Pakistan vor avea consultări prin in- 
tilniri periodice la niveluri corespunzătoare.

Prezenta declarație a fost întocmită in Islamabad, la 
9 ianuarie 1973, in două exemplare, fiecare- în limbile 
română și engleză, ambele versiuni avind aceeași va
labilitate.

Pentru Republica Socialistă România, Pentru Republica Islamică Pakistan,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ZULFIKAR AL! BHUTTO
Președintele Republicii 

Islamice Pakistan
j

mai rapidă a eficienței economice. 
Din cuvîntul participanților in dezba
terile din adunările generale au re
zultat zeci și zeci de mii de sugestii, 
de propuneri, pornite din dorința și 
hotărîrea oamenilor muncii 1 ” 
treprinderi de a gospodări 
judicios întregul patrimoniu 
țat de stat fiecărei unități 
ministrare. Și toate aceste propuneri 
s-au născut din convingerea unanimă 
asupra utilității lor. din credința fer
mă că ele vor fi materializate.

Este, desigur, plăcut să constați că 
în numeroase întreprinderi, 1 ' 
după încheierea adunărilor generale, 
comitetele oamenilor muncii,; împreu
nă cu organizațiile de partid și sin
dicale au analizat atent fiecare pro
punere. au întocmit programe concre
te. cu termene și responsabilități pre
cise pentru aplicarea lor, au dat un 
răspuns clar și operativ fiecărui sa
lariat in legătură eu propunerile fă
cute. Iată citeva exemple elocvente 
transmise de corespondenții . „Scin- 
teii". La întreprinderea mecanică 
,,Ceahlăul", din Piatra Neamț, un lă
cătuș propune să se realizeze o ma
șină de ruluit cilindri. Considerată 
oportună și utilă, comitetul oameni
lor muncii a asigurat, imediat, con
dițiile tehnico-materiale necesare fi
nalizării acestei propuneri. De citeva 
luni, mașina respectivă se folosește 
cu bune rezultate in producție, con
tribuind la reducerea cu 75 la sută a 
manoperei destinată fiecărui cilindru. 
Din cele 170 de propuneri formulate 
la precedenta adunare generală de la 
Fabrica de piele și încălțăminte 
„Clujeana", amintim numai una care 
s-a finalizat cu aceleași buhe rezul
tate. O simplă modificare a preselor 
de vulcanizat a dus la dublarea zo
nei de servire a acestor I mașini, 
realizându-se o însemnată creștere a 
productivității muncii. în sfirșit. mai 
relevăm că peste un milion de lei 
economii se realizează prin reproiec- 
tarea construcțiilor de tipare pentru 
costume, la Fabrica de confecții din 
Vaslui, măsură aplicată in urma pro
punerilor formulate de către un grup 
de muncitori.

Putem da zeci și sute de asemenea 
exemple. No-am referit doar la 
citeva dintre ele, suficiente totuși 
pentru a ilustra valențele reale ale 
inițiativei creatoare a oamenilor 
muncii, ale contribuției lor de preț, 
hotărîtoare la efortul general pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen. Desigur, în nici unul din a- 
ceste cazuri, ca și în miile de cazuri 
asemănătoare, nu este vorba de o fa
voare pe care comitetul oamenilor 
muncii o acordă unuia sau altuia din
tre salariați, ci de o înțelegere rea
listă, firească a necesității de a acor
da o maximă atenție și solicitudine 
tuturor propunerilor formulate în a- 
dunarea generală, beneficiind, astfel, 
de experiența și capacitatea creatoare 
a masei largi de salariați in organiza
rea. conducerea și gospodărirea tre
burilor întreprinderilor. Totodată, a- 
ceastă receptivitate a conducerilor 
de întreprinderi față de măsurile pro
puse de salariați creează o atmos
feră de încredere, stimulează puter
nic interesul și spiritul de inițiativă 
al oamenilor muncii. Viața a dovedit 
clar că dacă propunerile sînt luate în 
seamă și aplicate, obținîndu-se rezul
tatele scontate, salariații sînt stimu-

din in
cit mai 
încredin- 
spre ad-

imediat

(Continuare în pag. a II-a)

IN ZIARUL DE AZI

0 cerință esențială 

a întăririi legalității 

socialiste : perfecțio

narea activității de 

popularizare a legi

lor

©

©

înmînarea premiilor 

orașelor distinse în 

întrecerea patriotică

Bun cetățean e bu 

nul gospodar

Sport

De la coloanele șiră
vechiului Persapolis 

la sferele argintii ale 

petrochimiei



PAGINA 2 SClNTEIA — joi 11 ianuarie 1973

O CERINȚĂ ESENȚIALĂ A ÎNTĂRIRII LEGALITĂȚII SOCIALISTE

Perfecționarea activități 
de popularizare a legilor

® Inițiative interesante și altele... pierdute pe drum © ,,Legile țării — legile noastre" — o emisiune cu larg ecou 
® O fațetă a formalismului : cînd textele de legi sînt citite în cascadă • Cum să popularizeze legea cel care nu o cu

noaște ? @ Un teren de acțiune — insuficient fructificat — al cabinetelor de științe sociale

întărirea continuă a legalității socialiste presupune, ca o cerință 
fundamentală, cunoașterea temeinică a legilor de către toți cetățenii 
țării. Este o cerință cu atît mai imperioasă în condițiile democratis
mului profund al societății noastre, care presupune participarea activă 
a celor ce muncesc la întreaga viață socială, o înaltă responsabilitate 
din partea tuturor față de stricta respectare a legilor.

Tocmai de aceea, activitatea de popularizare a legilor arc, in so
cietatea noastră, o importanță deosebită. Pentru ca această activitate 
sa se desfășoare in mod cit mai sistematic și organizat. Consiliul de 
Stat a emis DECRETUL PRIVIND ÎMBUNAT ATIREA ACTIVITATH 
DE APLICARE ȘI POPULARIZARE A LEGISLAȚIEI, decret ce a 
în-i aProbat (lc Marea Adunare Națională in sesiunea din decembrie 
1972.
„ ®/®.bî,i.na p,ei,llT1!.0'ga".''le ’usfitiei, procuraturii, miliției și securității 
sarcini și modalități precise de informare operativă a cetățenilor asu- 
nMel^eTplr i°r 1ie8,i’ 1<i?Cr?‘.'!1 araip,i‘ fixează in același timp coordo- 
narftri \ A ale in<lat')rlll,or ee revin organelor și organizațiilor de 
tătnnr’ °'®an,Jat» {■« masă și obștești, ca și conducerilor uni
tăților socialiste, de a face larg cunoscute și înțelese legile țării. Cum 
se materializează practic această preocupare in munca politică desfă
șurata de organele de partid și sindicate ? Iată întrebarea căreia i-am 
șȚprahova UnS *D C,teva lntrcPrinderi din județele Caraș-Severin, Cluj

De la bun început se impune o
Popularizarea le- 

în multe între- 
integrantă a an- 

politico-educativc 
organizațiile do 

și obștești

constatare pozitivă, 
gilor este privită, 
prinderi, ca parte 
samblului muncii 
desfășurate 
partid, de 
ca un mijloc educativ eficient de în
tărire a responsabilității sociale, pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor. „în întreaga noastră acti
vitate consacrată propagandei juri
dice pornim de la faptul că ea nu 
reprezintă un scop în sine — ne 
spunea tovarășul Marin Militaru, se
cretarul comitetului orășenesc de 
partid Bușteni — că rolul ei nu se 
limitează la simpla difuzare de cu
noștințe juridice. Ca latură compo
nentă a activității de propagandă, ea 
este chemată să contribuie la culti
varea pretutindeni a unui climat de 
hărnicie și cinste, de efort tenace 
pentru dezvoltarea avuției obștești, 
să ajute la formarea spiritului civic 
chemat să-și găsească cîmp de ma
nifestare în oricare loc de muncă, 
în viața socială, în familie. Conce- 
pind astfel popularizarea legii, depă
șim simpla acțiune de a stimula ci
tirea paragrafelor sale, urmărim ex
plicarea clară, reliefarea sensului și 
semnificațiilor prevederilor legii, 
așadar, în ultimă instanță, înțelege
rea spiritului legii, a imperativelor 
economice și sociale cărora le răs-

punde, pentru că numai in felul a- 
cesta vom determina respectarea ei 
liber consimțită, conștientă".

Merită relevat faptul că această

nicări privind modalitățile practice 
de îmbunătățire a calității produse
lor. In adunările generale ale orga
nizației de tineret și ale grupelor 
sindicale, juriști, membri ai comite
tului sindicatului și ai comitetului 
oamenilor muncii au prezentat ex
puneri pe marginea legii calității. O 
foaie volantă și emisiunea săptă- 
mînală a stației de radioamplificare, 
„Ora calității", au adus cu operativi
tate la cunoștința salariaților situa
ția rebuturilor, cauzele ce le-au ge
nerat. preconizînd modalități prac
tice de înlăturare a lor. Ansamblul 
acestor acțiuni a contribuit Ia for
marea — in spiritul legii — a unei 
opinii de masă combative, militind 
cu fermitate pentru respectarea cu 
strictețe a rețetelor tehnologice, efec
tuarea unor reparații de bună cali
tate. întreținerea corespunzătoare a 
utilajelor etc., ceea ce a marcat o 
creștere a nivelului calității și scă
derea rebuturilor.

Experiența confirmă că atunci 
cînd, asemenea celorlalte laturi ale 
muncii politice de masă, populariza-

de
masă

însemnări din întreprinderi din județele 
Caraș-Severin, Cluj și Prahova

accepție mai cuprinzătoare asupra 
rostului propagandei juridice a fer
tilizat inseși modalitățile sale de rea
lizare, generind inițiative interesante, 
cu un puternic ecou in conștiința oa
menilor. La Fabrica dc ciment din 
Turda, coțnitetul de partid a inițiat, 
prin comisia sa de propagandă, o 
largă paletă de acțiuni menite să 
mijlocească însușirea temeinică a 
legii privind asigurarea și controlul 
calității produselor, paralel cu im
pulsionarea unei ample activități de 
masă pentru îmbunătățirea calității 
produselor. Rezultate bune au fost 
obținute prin aplicarea concluziilor 
desprinse in urma . unei mese ro
tunde. în cadrul căreia cadre de con
ducere din fabrică și din citeva în
treprinderi beneficiare au analizat, 
în lumina prevederilor legii, calita
tea producției expediate furnizorilor, 
în cadrul unui simpozion, cadrelor 
tehnice le-au fost prezentate comu-

rea legilor este realizată în strînsă 
legătură cu viața, cu realitățile de 
la fiecare loc de muncă, ea dobîn- 
dește o largă audiență în conștiința 
oamenilor. Tocmai pentru că cel maj 
adesea pornește de la fapte de viață 
cunoscute de oameni, de la pro
bleme acute ale întreprinderii, emi
siunea „Legile țării — legile noastre", 
a stației de radioamplificare de la 
Combinatul siderurgic Reșița, are un 
puternic ecou in rîndul miilor de 
salariați de aici. De un viu in
teres s-au bucurat, astfel, emisiunile 
consacrate dezbaterii publice a unor 
proiecte de legi, printre care a Co
dului muncii, soldate cu interesante 
propuneri de îmbunătățire a unor 
prevederi. Preocuparea pentru popu
larizarea noului în 
ției și-a găsit, de 
tare în emisiunile 
privind alocațiile 
eonii și ajutoarele

domeniul legisla- 
asemenea. reflec- 
despre decretele 
de stat pentru 
pentru mamele

A
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Oameni
mai tare

cu voință 
ca betonul

într-una din serile tre
cute, la stația de betoane 
Elba a Grupului de șan
tiere Vîlcea, din cadrul 
T.C.I. Pitești, a avut loc 
o gravă avarie. Produce
rea betoanelor a încetat. 
Incidentul se putea solda 
cu pierderi importante și 
întîrzieri în îndeplinirea 
planului de producție al 
grupului respectiv. Ape
lul a fost imediat 
cepționat de secția
pectivă de utilaje. Către 
locul avariei a pornit în 
grabă grupul de specia
liști ai atelierului mobil, 
format din ing. Grigore 
Bălescu și mecanicii Gh.

re- 
res-

Lisandru, Constantin Soa
re și Alexandru Diță. Că
tre miezul nopții, cînd au 
ajuns la fața locului, cei 
patru bărbați au inceput 
o luptă îndirjită. După 24 
de ore de eforturi, ei au 
reușit să repare stația. 
Astfel, prin efortul lor 
s-au recuperat peste 400 
mc de betoane, cîștigin- 
du-se o producție in va
loare de 70 000 de lei.

marea comisiei economi
ce a comitetului județean 
P.C.R. Iași și este spriji
nită de către un colectiv 
de profesori universitari 
de la Institutul politehnic 
din localitate. Pînă in pre
zent au fost luate în stu
diu o serie de repere la 
realizarea cărora se con
suma mult metal : tam
poane cilindrice pentru 
vagoane și locomotive, a- 
parate de legare, cîrlige 
de tracțiune, semiman- 
șoane etc, urmînd ca în

etapa a doua să se revi
zuiască tehnologiile de fa
bricație la produsul bo
ghiu unificat, vagon mar
fă K.S.. piese de schimb 
și altele. Se preconizează 
ca în acest fel să se obți
nă o economie de peste 
1 000 tone de metal.

Ing. Vasiîe TEȘU
Uzina mecanică 
de material
Pașcani

rulant

Florea 
TISTULEASA
Trustul de construcții 
industriale Pitești

că nu-i 
din buzunarul lor

Pentru
?

Nepăsarea acasă 
constructori

Blocul In care se află 
birourile Trustului de 
construcții locale și unde 
locuiesc unii salariați ai 
acestei unități a fost dat 
în folosință de cițiva ani. 
Cu toate acestea, imobilul 
n-a fost finisat nici pînă 
acum și nu este bine în
treținut ; multe camere 
stau goale, neîngrijite. 
Lingă centrala termică a 
imobilului zac de foarte 
multă vreme o grămadă

de seînduri, scripeți cu 
motorașe, ce erau fo
losiți la ridicarea mor
tarului pe blocuri, 
ce atita lipsă de grijă 
partea constructorilor 
de aceste bunuri ?

De 
din 
față

Vasile
ALEXANDRU 
maistru electromecanic, 
Caracal, județul Olt

Astă-toamnă, în fața 
imobilului in care locuiesc 
s-a deschis un șantier 
pentru construirea a 3 
blocuri cu cîte 10 etaje 
fiecare. In vederea satis
facerii cerințelor de apă, 
s-a recurs la o soluție 
provizorie : în loc să se 
facă un racord normal la 
rețea, s-a utilizat o gură 
de apă aflată pe trotuar. 
Legătura s-a făcut defec
tuos, iar ca urmare, de 
un an de zile se scurge 
neîncetat apă potabilă în 
cantități impresionante. 
Strada a fost inundată 
deoarece gurile de canal

s-au înfundat, 
se risipește a 
se infiltreze și în 
Acum, din cauza frigului 
s-a format și ghea
ță. Toate intervențiile 
cetățenilor către I.C.A.B. 
și Consiliul popular al 
sectorului 8 au rămas fără 
rezultat. Se vede treaba 
că gospodarii respectivi se 
împacă bine cu risipa. Nu 
suportă ei paguba...

iar apa ce 
început să 

case.

Ing.
A. BARBA1AN1
str. Av. Popișteanu — 
București

Economiile
Metal — cu sprijinul 

profesorilor universitari

din familiile cu mulți copii, precum 
și în ciclurile de răspunsuri-consul- 
tații pe teme juridice, solicitate de 
salariații întreprinderii. O inițiativă 
de larg interes au constituit-o. de 
asemenea, raidurilc-anchetă privi
toare la cunoașterea și aplicarea 
legislației ; prin întrebările adresate 
unor cadre de conducere de la di
ferite locuri de producție se ține me
reu trează preocuparea pentru res
pectarea unor prevederi legale în- 
cepind de la legislația referitoare la 
invenții, inovații, raționalizări și 
pînă la cea privind disciplina mun
cii. Se cuvine menționat că unele 
emisiuni au găsit modalitatea de a 
îmbina prezentarea dezbaterilor co
misiilor de judecată cu precizări 
referitoare la prevederile legii, în 
cazul respectiv.

Am consemnat mai amănunțit ase
menea acțiuni deoarece ele dovedesc 
grăitor că depinde numai de inițiati
va și perseverența fiecărei organiza
ții de partid desfășurarea unei ac
țiuni eficiente de popularizare a legi
lor. Prima condiție constă insă in e- 
liminarea tendințelor de formalism 
care diminuează valențele educative 
ale acțiunilor întreprinse. La Fa
brica de sticlă din Azuga, la uzina 
mecanică „Neptun" din Cîmpina sau 
la schela Băicoi asemenea activități 
s-au mărginit la simpla convocare a 
unor adunări în cadrul cărora s-a 
dat citire cîte unei legi, fără un cu- 
vînt măcar de explicare a importan
ței și semnificației anumitor preve
deri. La Fabrica de ciment din Turda, 
in adunările generale sindicale au 
fost prezentate, într-un sfert de oră, 
ca un preambul la ordinea de zi, un 
șir de legi importante. Nu e de mi
rare că înșiruirea lor grăbită, de-a 
valma, nu a fost de natură să con
tribuie la o reținere temeinică și cu 
atît mai puțin la o mai fermă apli
care a legilor respective, 
rezultat practic a fost că s-a 
raporta că s-a mai , 
țiune educativă"...

In altă ordine de 
rească insuficienta 
materiale a muncii 
aflate la îndemina 
partid și sindicat. Cu puține excepții 
— la Uzina de mecanică fină din 
Sinaia. Fabrica de hîrtie din Bușteni, 
de pildă — în asemenea acțiuni nu 
sint utilizate cabinetele de științe 
sociale, deși în cadrul lor ar putea 
fi alcătuite fără prea mare greutate 
puncte sau colțuri juridice, în care 
cei interesați să poată consulta co
lecții de legi, literatură juridică, 
texte de explicare a legilor, după 
cum s-ar putea iniția întîlniri între 
oamenii muncii și juriști, chemați să 
dea consultații, să răspundă la între
bările cetățenilor. Cu atît mai regre
tabil e faptul că la întreprinderea de 
construcții și montaje metalurgice 
Reșița, unde pînă cu cîteva luni în 
urmă cabinetul de științe sociale a 
găzduit mai multe asemenea activi
tăți, la data anchete» fuseseră de mai 
mult timp lăsate în părăsire, fără nicți 
o justificare.

In sfirșit, ne vom referi la un ul
tim aspect al problemei, și anume la 
faptul că eficiența acțiunii de popu
larizare a legilor este direct propor
țională cu participarea cadrelor de 
conducere din unitățile economice. 
Din păcate, am constatat că partici
parea redusă a unor cadre cu munci 
de răspundere la propaganda juri
dică este determinată, într-un șir de 
cazuri, de faptul că ele însele nu cu
nosc uneori prevederile unor legi de 
mare importanță pentru activitatea 
proprie. în cadrul unei investigații 
sociologice întreprinse în rîndul u- 
nor cadre de conducere din mai 
multe întreprinderi din Ploiești, 38 
la sută au răspuns incomplet, iar 48 
la sută nu au putut să dea nici un 
răspuns exact la întrebarea privind 
obligațiile ce le revin pe baza legii 
referitoare la disciplina muncii in 
unitățile socialiste de stat.

Concluziile acestei anchete invită 
așadar la o preocupare mai accen
tuată din partea organelor de 
partid, a organizațiilor de masă și 
obștești pentru popularizarea legilor, 
preocupare ce trebuie să se îndrepte 
mai ales spre extinderea metodelor 
valoroase vizînd explicarea aprofun
dată a conținutului 
considerentelor care 
tarea acestora.

Arhitectura modernă, nouă, pe măsura tinereții orașului

NMINAREA PREMIILOR

„întreprins

Singurul 
putut 
o ac-

nefi- 
bazei

idei, apare 
folosire a
de propagandă 

organelor de

legilor, ca și a 
au impus adop-

pași
Constantin 
Silviu ACHIM

GHEORGHE

Tn vederea reducerii 
consumurilor specifice de 
metal, un colectiv de spe
cialiști din Uzina meca
nică de material rulant-

Pașcani a trecut la revi
zuirea tuturor tehnologii
lor de fabricație, la pro
ducția de mare serie. Ac
țiunea se face sub indru-

Șantierul Roșiorii de 
Vede al I.J.C.M. constru
iește la Putineiu 6 graj
duri, trei silozuri, o lăptă- 
rie. un depozit pentru co
lectarea reziduurilor ș.a. 
Dar nu s-au realizat la

timp toate obiectivele sta
bilite in plan. Unele graj
duri, de exemplu, deși 
trebuiau date in folosință 
încă de la 1 noiembrie a- 
nul trecut, n-au fost ter
minate nici pină acum. 
Păgubitoare este și slaba 
preocupare pentru rezol
varea unor probleme ce 
se ivesc pe șantier. De 
pildă, problema energiei 
electrice. Rețeaua e la doi 
pași. Totuși, pentru că 
șantierul n-a fost racordat 
la sursa principală de e- 
nergie electrică, se utili
zează un grup electrogen 

consumă zilnic 100 litri 
motorină și 8—10 litri 
ulei. De asemenea, apa 
cară cu tractorul de Ia

(Urmare din pag. I)

ce 
de 
de 
se
distanța de 1 km. Am do
rit să sesizez aceste lu
cruri unui inginer sau al
tui factor de răspundere; 
dar... nu prea ii intilnești 
pe șantier.

Gh. IONEȘCU 
comuna Putineiu, 
județul Teleorman
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La Casa de cultură din localitate a avut loc o adunare 
populară in cadrul căreia municipiului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej i-au fost înminate premiul I și diploma de 
fruntaș pe țară în întrecerea patriotică pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a localităților cu o populație 
sub 50 000 de locuitori. La adunare au luat parte tovarășii 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, Andrei Păcurariu, prim-vicepreședinte al C.S.E.A.L., 
reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, nu
meroși cetățeni. A luat cuvîntul tovarășul Valerian Ghineț, 
primarul municipiului.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la 
adunare au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune, 
între altele : „înalta apreciere acordată de conducerea 
partidului și statului constituie pentru noi nu numai răs
plata muncii depuse, ci și un puternic imbold în efortu
rile pe care, alături de întregul popor, le depunem pentru 
dezvoltarea orașului, pentru continua înflorire a locali
tăților patriei. Ne angajăm ca prin muncă patriotică să 
realizăm în acest an un volum sporit de lucrări edili- 
tar-gospodârești concretizate in noi obiective, printre 
care o școală cu 16 săli de clasă, un pod peste apa Taz- 
lăului, un 
dernizarea

magazin, o 
unor străzi

la adunarea

șosea de centură, precum și mo- 
din cartierele municipiului".

populară de la Casa de cultură 
vicepreședinte

din 
al 

di-

Tot ieri,
Hunedoara, tovarășul Ion Chirilescu, 
C.S.E.A.L., a înmînat repi-ezentanților hunedorenilor 
ploma și premiul II pe țară, ciștigate in întrecerea patrio
tică pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localită
ților, la categoria municipii cu peste 50 000 locuitori. Un 
număr de 160 dc deputați siderurgiști, constructori, mineri 
și cetățeni ai Hunedoarei au primit insigna de „fruntași 
in gospodărirea orașului".

într-o atmosferă entuziastă, participanții la adunare au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
telegramă de mulțumire în care exprimă hotărîrea fermă 
a tuturor locuitorilor municipiului Hunedoara de a răs
punde in continuare, cu abnegație și nețărmurită încre
dere, chemărilor partidului, punindu-și elanul, talentul și 

energia creatoare în slujba îndeplinirii exemplare a pla
nului pe 1973, a realizării sarcinilor actualului cincinal 
înainte de termen, o dată cu participarea activă la ampla 
dezvoltare a acțiunii de gospodărire și înfrumusețare a lo
calității in care muncesc și trăiesc.

lăți să participe și mai activ, zi de 
zi — și nu numai cu prilejul adună
rilor generale — la efortul colectiv 
pentru buna organizare și gospodă
rire a întreprinderii.

Din această perspectivă, apar cu 
totul dc neînțeles tendințele de ter
giversare a aplicării unor propuneri, 
de neglijare a unor sugestii ale 
salariaților. Acum, cînd se apro
pie o nouă rundă a adunări
lor generale, oamenii muncii trebuie 
să cunoască limpede situația de. fapt 
a fiecărei propuneri formulate în a- 
dunările generale precedente. Or, 
iată că intr-o serie de întreprinderi 
continuă să mulțumească o situație 
statistică în sine, în ansamblu pozi
tivă. La șantierul naval din Brăila 
au fost soluționate în anul trecut 414 
propuneri din cele 435, cite s-au for
mulat. Restul de 21 de propuneri au 
rămas in suspensie. Multe dintre ele 
se reportează de la un an la altul. 
Așa. de pildă, de 5 ani se repetă, fără 
rezultat, propunerea a doi maiștri 
referitoare la procurarea unor cio
cane pneumatice necesare la atelie
rul de etanșare. O altă propunere se 
referă la confecționarea unor vinciuri 
de mină pentru atelierul de montaj- 
nave și finalizarea ei, aminată sine

Valoarea contribuției în muncă 
depășește, în medie, 1 000 lei pentru 

fiecare locuitor
In viața 
înseamnă

O recentă adresă pentru oaspeții orașului : ho
telul „Trotuș"

de... întilnirea a doi 
Trebuie să se ințelea- 

că 
. fă-

die, depindea 
șefi de secție, 
gă peste tot, cu toată claritatea, 
aplicarea tuturor propunerilor 
cute în adunările generale este actul 
care conferă prestigiu și eficiență a- 
dunării generale a oamenilor mun
cii.

Soluționarea unor propuneri și idei

Două decenii 
unui oraș nu 
prea mult. Pentru muni
cipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej însă, dacă ținem 
seama de ceea ce s-a în
făptuit in acest răstimp, 
înseamnă totul. Ceea ce 
vedem astăzi — blocu
rile de locuințe care în
sumează aproape 10 000 
de apartamente, școlile, 
magazinele și cinemato
grafele, casa de cultură 
și hotelul turistic, spita
lul, policlinica și celelal
te obiective soclal-cultu- 
rale, toate sînt rodul a- 
cestor ani. Iar făurarii 
lor sint chiar locuitorii, a 
căror vîrstă medie e la 
fel de tînără ca virsta o- 
rașului. Prin munca lor 
entuziastă, plină de în
suflețire, ei au adăugat 
an de an orașului lor noi 
frumuseți : parcuri, tere
nuri de sport, spații 
verzi, locuri de agre
ment. Numai în anul care 
a trecut, valoarea lucră
rilor edilitar-gospodărești 
efectuate prin muncă pa
triotică se ridică la pes
te 53 milioane lei, fapt 
care îi situează pe pri
ma poziție în întrecerea 
dintre orașele care nu
mără mai puțin de 50 000 
de locuitori.

Despre ceea ce s-a 
realizat, dar mai cu sea
mă despre participarea 
in masă a cetățenilor la 
înfăptuirea obiectivelor 
propuse ne-a vorbit to
varășul Valerian Ghineț, 
primarul orașului.

Cele 
copii 

in

trei grădinițe 
construite și 
folosință in 

cursul anului trecut, 
complexul sportiv, orășe
lul permanent al copiilor, 
complexul turistic „Ta
băra arcașilor", ca și ce
lelalte obiective realizate 
sint menite să satisfacă 
cerințele cetățenilor, 
fiind, dealtminteri, 
cluse în plan chiar 
propunerea acestora. Ini
țial stabilisem să execu
tăm un volum de lucrări 
in valoare de 26 milioa
ne Iei. Participarea largă 
a cetățenilor, resursele 
noi descoperite pe par
curs nc-au dat posibili
tatea să realizăm insă de 
două ori mai mult. La a- 
ceasta au contribuit atit 
măsurile organizatorice 
luate de comitetul exe
cutiv al consiliului popu
lar municipal, cît și nu
meroasele inițiative ivite 
în diferite circumscripții 
electorale.

— La ce anume vă 
referiți ?

anumitor măsuri izvorîte din propu
nerile făcute în adunările generale 
ale oamenilor muncii, ci, mai presus 
de orice, de acordarea unui sprijin 
nemijlocit pentru aplicarea măsuri
lor ce depășesc posibilitățile condu
cerilor de întreprinderi.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii nu constituie un scop in sine.

Cum este prețuit tezaurul

valoroase formulate în adunările ge
nerale depinde nu numai de comite
tele oamenilor muncii din întreprin
deri, ci și de factorii de conducere 
din centralele industriale, din minis
tere. Este nevoie, in această privin
ță, nu numai de o confirmare a o- 
portunității și eficienței economice a

X5

Cu fiecare nouă rundă a adunărilor 
generale, oamenii muncii adaugă un 
plus de experiență și inițiativă, de 
entuziasm și responsabilitate, adu- 
cind în discuție probleme de interes 
major, făcind propuneri concrete și 
utile pentru îmbunătățirea activită
ții întreprinderilor. Vom putea răs-

ele 
in

ia

— Mai întîi la faptul 
că planul a fost defal
cat pe circumscripții e- 
lectorale, pe unități eco
nomice, pe organizații de 
masă și obștești, pe a- 
sociații de locatari, ceea 
ce a dat posibilitatea oa
menilor să cunoască din 
vreme ce au de făcut și 
cum trebuie să acționeze. 
Dintre inițiative aș a- 
minti crearea unor bri
găzi specializate pentru 
efectuarea lucrărilor ce 
necesită mină calificată, 
folosirea specialiștilor la 
executarea în timpul lor 
liber a proiectelor și a- 
sigurarea asistenței teh
nice, organizarea de șan
tiere ale tineretului, uti
lizarea unor materiale 
din resurse locale : pie
triș și bolovani de riu, 
deșeuri, blocuri și ele
mente din beton recon
diționate. Merită eviden
țiată contribuția adusă la 
construcția complexului 
sportiv al orașului și la 
celelalte obiective de de
putății Nicolae Tolomei, 
Gheorghe Ioniță, Ponipi- 
liu Bulinaru, de brigăzile 
conduse de pensionarul 
Ion Papadopol, tehnicia
nul Constantin Costea, 
inginerii Dan Petre și 
Alexandrina Bursuc, și 
alții.

— Din cîte cunoaștem, 
cetățenii 
contribuit 
rea unor 
vestiții...

— Exact, și contribuția 
lor în acest sens se con
cretizează în realizarea 
unor economii de 11,4 
milioane lei.

...Cetățenii, gospodarii 
municipiului de pe Tro
tuș nu se vor opri aici. 
Iată de ce în planul în
tocmit, pe baza unor 
largi consultări și dezba
teri, au fost incluse nu
meroase obiective majo
re : construcția unei școli 
cu 16 clase, a unui pod 
peste apa Tazlăului. a u- 
nui magazin in cartierul 
Slobozia, amenajarea u- 
nui drum de centură spre 
Gura 
pune 
baze 
verzi, 
pomi
tali, repararea și întreți
nerea unor străzi din 
cartierele „6 Martie" și 
„Buhoci". Succes I

orașului au 
și la executa- 
lucrări de in-

Văii, acestea fără a 
la socoteală noile 
sportive și spații 
plantarea a mii de 

și arbuști ornamen-

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii”

plăti acest efort prețios de gîndire și 
creație colectivă numai dacă vom a- 
sigura tezaurului de propuneri o 
strălucire maximă prin finalizare ; de 
aceasta depinde valorificarea 
importante rezerve interne 
îndeplinirea și depășirea

unor 
pentru 

,__  planu
lui, pentru creșterea eficienței eco
nomice. Cu toată claritatea trebuie 
să se înțeleagă de către comitetele 
oamenilor muncii, organizațiile de 
partid și sindicale din întreprinderi 
că fructificarea „capitalului" de pro
puneri și sugestii cristalizat în adu
nările generale constituie nu numai 
o problemă economică, cu toate că 
importanța acestui aspect nu poate 
fi cu nimic subapreciată ; aceasta 
constituie și o cerință cu caracter po
litic. spre a întări rolul acestor adu
nări. a le ridica autoritatea în viața 
întreprinderilor, a le asigura o conti
nuitate, intrucit fiecare nouă rundă 
constituie verigi ale unui lanț neîn
trerupt, ale unei metode de condu
cere cu caracter permanent, asigu- 
rind intensificarea participării oame
nilor muncii la soluționarea proble
melor care condiționează realizarea 
exemplară a planului în fiecare uni
tate economică.

Viorel SALĂGEAN
N. Gr. MARĂȘANU



SC I NT El A — joi 11 ianuarie 1973 PAGINA 3

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PAKISTAN
Lahore in

RAWALPINDI 10 (Agerpres). — 
Miercuri dimineață, în cea de-a 
treia zi a vizitei în Pakistan, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Zulfikar Aii Bhutto, 
au sosit cu un avion special pa
kistanez la Lahore — unul din 
principalele orașe ale țării.

Aflat la sud de Rawalpindi. La
hore, localitate care astăzi are o 
populație de peste un milion și ju
mătate de locuitori, a fost întot
deauna un centru cultural vestit, 
orașul unor iscusiți artizani, al 
poeților și sculptorilor. El dez
văluie bogatele tradiții cultu
rale ale unui popor talentat, care 
a îmbogățit patrimoniul civiliza
ției universale cu creații ce în
fruntă veacurile. Locuitorii aces
tui oraș au ținut să facă solilor 
poporului român o primire săr
bătorească. Sub un soare străluci
tor, ca în plină vară pe meleagu
rile noastre, pe aeroport și în îm
prejurimi s-au adunat, în aștep
tarea oaspeților, mii și mii de oa
meni. Domnește o atmosferă festi
vă, de mare însuflețire și sinceră 
bucurie. Clădirea aerogării, în 
stil tradițional pakistanez, este în
cadrată de drapelele de stat ale ce
lor două țări. Toate celelalte con
strucții din incinta aeroportului 
sînt decorate cu ghirlande de ste- 
gulețe românești și pakistaneze, 
care le îmbracă într-o rețea multi
coloră — simbol viu al prieteniei. 
Pe o mare banderolă roșie se află 
înscrise, în limba română, cuvin
tele „Bine ați venit !“ adresate 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

în momentul cînd avionul cu 
care călătoresc cei doi președinți 
aterizează, numeroșii locuitori aflați 
pe aeroport izbucnesc în urale. De 
scara avionului se apropie Ghulam 
Mustafa Khar, guvernatorul pro
vinciei Punjab, a cărei capitală este 
orașul Lahore. El salută cu 
căldură pe cei doi conducă
tori. Sînt salutați, de aseme
nea, ceilalți oaspeți români : 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Nicolae M. Nico
lae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
îi sînt prezentate oficialitățile 
locale. în semn de stimă deo
sebită, personalitățile prezente oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu frumoa- 
se ghirlande de flori. Tinere fete, 
în uniforme de un alb imaculat, cu . 
veste de culoare verde, presară în 
calea oaspeților petale de tranda
firi. Se ovaționează îndelung pen
tru prietenia româno-pakistaneză.

în drum spre palatul guvernora- 
tului, reședința oficială a președin
telui Nicolae Ceaușescu, coloa
na de mașini străbate un bu
levard larg, străjuit de o parte și 
de alta de siluetele zvelte ale pal
mierilor.

în anii care au trecut de la do- 
bîndirea independenței Pakistanu
lui, Lahore a devenit și un centru 
industrial puternic, care găzduiește, 
între altele, o oțelărie, o uzină de 
mașini agricole și una de aparalaj 
electric, atelierele de material fe
roviar, întreprinderi textile și chi
mice. Pe tot parcursul, locuitorii 
aclamă la trecerea cortegiului ofi
cial, fac semne prietenești, agită 
stegulețe. Ansambluri folclorice 
execută cîntece de bun venit.

Exprimînd bucuria locuitorilor 
orașului Lahore și ai provinciei 
Punjab, guvernatorul Ghulam 
Mustafa Khar a declarat reprezen
tanților presei române : „Este pen
tru noi o cinste deosebită de a avea 
ca oaspete stimat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. Nutrim senti
mente de admirație și adine res
pect pentru acest remarcabil om 
de stat, care a făcut atît de mult 
pentru progresul țării și poporului 
său, care a devenit cunoscut în în
treaga lume pentru politica pe care 
o promovează în apărarea dreptului 
la dezvoltare liberă al fiecărei na
țiuni. Cum poți să nu fii de acord 
cu președintele dumneavoastră, a- 
tunci cînd el condamnă politica 
forței și amestecului, cînd subli
niază că toate țările lumii, fie ele 
mari sau mici, sînt egale în drep
turi, cînd se pronunță pentru în
tronarea unui spirit nou în rela
țiile dintre statele de pe glob ? Vi
zita sa va fi, din păcate, scurtă. Am 
fi dorit să rămînă mai mult prin
tre noi, să-i arătăm mai multe din 
realizările noastre. Satisfacția de 
a-1 avea printre noi este însă mare 
și sîntem încredințați că se va con
vinge de prietenia și stima pe care

„Era unei trainice prietenii”
— Revista presei pakistaneze —

Vizitei președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, îi sînt consacrate, în continuare, larqi 
spații în coloanele presei pakistaneze. Toate ziarele inserează ample 
relatări ale principalelor momente din cea de-a doua zi a vizitei, 
însoțindu-le de fotografii.

Ziarul „Pakistan Times" publică, 
pe prima pagină, fotografiile de la 
semnarea Declarației solemne co
mune. Sînt reproduse aprecierile 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
președintelui Zulfikar Aii Bhutto 
făcute imediat după semnarea de
clarației.

Largi extrase sînt publicate și 
din toasturile rostite la dineul de 
marți seara, grupate sub _ titlul 
„Noua eră a prieteniei trainice".

sărbătoare
i-o poartă locuitorii Punjabului, 
locuitorii întregii țări".

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
cîteva din renumitele monumente 
ale orașului. Un asemenea monu
ment este moscheea Badshahi, so
cotită a fi una din cele mai mari 
din lume, veritabilă perlă arhitec
tonică a epocii Mogule. Prin mi
naretele sale, de o perfectă sime
trie, prin puritatea liniilor, prin 
ornamentația sa desăvîrșită, ea 
este o mărturie a geniului creator 
al unui popor înzestrat.

în curtea moscheii a fost ridi
cat mausoleul lui Mohammad Iqbal, 
gînditorul și poetul care, prin scrie
rile sale, a însuflețit lupta pentru 
independență a țării. Lahore poate 
fi, de altfel, considerat ca un sim
bol al rezistenței dîrze, curajoase 
a poporului față de colonialiști. 
Zidurile impunătorului fort — ur
mătorul obiectiv vizitat — poartă și 
astăzi urmele gloanțelor și ghiule
lelor din anii luptelor eroice îm
potriva asupririi străine. Dar co
lonialiștii nu au reușit să înăbușe 
prin forța armelor năzuințele de 
libertate și neatîrnare ale poporu
lui pakistanez. Tot aici, la Lahore, 
în urmă cu mai bine de trei dece
nii. a avut loc o conferință care a 
reunit pe fruntașii luptei pentru 
eliberare, între care Mohammad 
Aii Jinnah, cel care avea să pri
mească numele de „părintele na
țiunii" și care cerea, pentru prima 
dată, un Pakistan independent. In 
amintirea acestor evenimente și 
în amintirea proclamării republi
cii, care a avut loc la 23 martie 
1956, la aproape nouă ani de la cu
cerirea independenței, a fost ridi
cat. în apropierea străvechiului 
fort, un obelisc care se profilează 
impunător pe cerul albastru — 
monument ce consemnează victo
ria unor bătălii îndelungate pen
tru existență liberă, de sine stătă
toare.

La toate locurile vizitate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu primește 
explicații amănunțite, dă o înaltă 
apreciere acestor creații ale po
porului pakistanez, luptei sale pli
ne de sacrificii în vederea neatîr- 
nării. Atît la moscheea Badshahi, 
cit și la tort, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează în cartea de 
onoare.

Pe întregul traseu spre obiecti
vele vizitate și la întoarcerea la 
reședință, numeroși locuitori ai 
orașului au ținut să salute din 
fou. cu deosebită căldură, pe oas
peții din România prietenă.

în i ului fort al orașului

Semnarea unor acorduri
Marți a fost semnat un acord de 

colaborare între România și Pa
kistan în domeniul transporturilor 
aeriene.

Din partea română acordul a 
fost semnat de Nicolae M. Nic <k'.e, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior, iar din 
partea pakistaneză de S. Ghiasud- 
din Ahmed, secretar general la Mi
nisterul Apărării.

★
în aceeași zi, au fost semnate

Ziarul „Pakistan Times" reprodu
ce, in suită, cinci fotografii pe spa
ții largi. Una dintre acestea redă 
un aspect din timpul vizitei făcute 
de președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu la Institutul de științe 
și tehnologie nucleară de lingă 
Islamabad.

Ziarele informează, de asemenea, 
despre vizita făcută de tovarășa

Dineu oferit în onoarea
oaspeților români 
de guvernatorul 
provinciei Punjab

Cu prilejul vizitei, președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în orașul Lahore, guver
natorul provinciei Punjab, Ghulam 
Mustafa Khar, a oferit, la palatul 
guvernoratului, un dineu în cinstea 
oaspeților români.

La dineu a participat președin
tele Republicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto. Au fost de 
față persoanele oficiale care îl în
soțesc în vizita în Pakistan pe șe
ful statului român, precum și per
sonalități ale vieții publice din ora
șul Lahore. în cursul dineului, 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, guvernatorul provinciei Punjab 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Este un privilegiu cu care mă 
mindresc să pot mulțumi Excelen
ței Sale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și doamnei Elena 
Ceaușescu pentru a ne fi onorat cu 
această vizită în orașul Lahore, ca
pitala provinciei Punjab, a spus 
guvernatorul. In numele meu și al 
cetățenilor din Lahore, îmi este 
deosebit de plăcut să transmit Ex
celenței Voastre, stimaților oaspeți 
din România un cordial și plin de 
căldură bun-venit și, totodată, să 
transmit Excelenței Voastre și po
porului român simțămintele noas
tre de prietenie.

Noi, cei din Prkistan, am urmă
rit cu deosebita admirație curajul, 
încrederea și dîrzenia care au per
mis poporului român să învingă 
multe dificultăți ce i-au stat ade
sea în cale în decursul îndelunga
tei sale istorii.

Progresul continuu înregistrat de 
România în toate sferele activită
ții umane constituie o ilustrare a 
conducerii dumneavoastre înțe
lepte.

Excelență, populația din Lahore 
încearcă sentimente de adîncă sa
tisfacție pentru vizita pe care o 
întreprindeți în orașul nostru. 
Sperăm că vizita vă va oferi dum
neavoastră. domnule președinte, 
doamnei Ceaușescu și stimaților 
dumneavoastră colaboratori pri

două acorduri separate de colabo
rare șij schimburi de programe în 
domeniul radioului și televiziunii.

Din partea română acordurile au 
fost semnate de Mihai Magheru, 
ambasadorul României la Islama
bad, iar din partea pakistaneză de 
Kh. Shahid ITosain, director gene
ral al Societății pakistaneze de ra
diodifuziune, și, respectiv, de As
lam Azhar, director general al So
cietății pakistaneze de televiziune.

Elena Ceaușescu la Muzeul de la 
Taxila, publicind și o fotogra
fie din timpul acestei vizite.

Ediția ziarului „Pakistan Times" 
pentru Lahore — orașul care 
miercuri a primit pe conducătorul 
poporului român — publică pe pri
ma pagină relatări ample privind 
desfășurarea vizitei.

Activitățile cuprinse în progra
mul celei de-a doua zile a vizitei 
au fost reflectate amplu și în zia
rele care apar la Caraci. La rindul 
lor, posturile de radio și televi
ziune au transmis, zilnic, aspecte 
privind desfășurarea vizitei, pre
cum și filme documentare și cin- 
tece populare românești. 

lejul de a cunoaște căldura și a- 
fecțiunea pe care poporul pakista
nez le nutrește față de poporul ro
mân.

Guvernatorul provinciei Punjab 
a toastat în sănătatea și pentru 
fericirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru continua bună
stare și progresul poporului prie
ten român.

în toastul său, PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 
„Este pentru noi o deosebită bucu
rie că ne aflăm astăzi în frumo
sul oraș Lahore. Aș dori să mul
țumesc pentru cuvintele exprima
te aici la adresa poporului român, 
pentru primirea prietenească și 
călduroasă de care ne-am bucurat 
și în Lahore, ca, de altfel, peste 
tot în Pakistan, și să adresez un 
cordial salut populației din Laho
re, din provincia Punjab, întregu
lui popor pakistanez.

Trebuie să remarc cu satisfacție 
că vizita pe care o efectuăm în 
Pakistan decurge în bune condiții, 
că între România și Pakistan exis
tă relații de bună colaborare, iar 
în urma convorbirilor cu domnul 
președinte Bhutto am ajuns la a- 
cordul de a dezvolta și intensifica 
în viitor colaborarea dintre țările 
noastre. Aceasta corespunde, fără 
nici o îndoială, atît intereselor ce
lor două popoare, cît și cauzei pă
cii și colaborării internaționale.

Poporul român este angajat cu 
toate forțele sale in edificarea so
cietății socialiste, în făurirea unui 
viitor mai bun, liber și indepen
dent. De aceea înțelegem bine 
preocupările și eforturile poporu
lui pakistanez pentru dezvoltarea 
sa economico-socială. pentru asigu
rarea dezvoltării independente a 
Pakistanului.

Adresînd poporului pakistanez 
urări de succese tot mai mari în 
înfăptuirea aspirațiilor sale de pro
gres economic și social, de pace și 
prosperitate, populației din Laho
re succese și multă fericire, to
varășul Nicolae Ceaușescu a toas
tat în sănătatea președintelui 
Bhutto și a guvernatorului provin
ciei.

Sînt vizitate locuri evocatoare ale luptei pentru independență

Recepția cetățenească din grădina Shalimar
Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

hotărî dezvoltarea sa așa cum o 
dorește, cere ca fiecare popor să 
participe activ la viața internațio
nală cu drepturi depline, cere să' se 
pună capăt politicii de forță și dic
tat imperialiste, să se respecte 
dreptul fiecărui popor la o viață 
liberă, de sine stătătoare. In ce ne 
privește, facem totul pentru a 
realiza securitatea în Europa, ne 
pronunțăm pe.ntru pace în Viet
nam, pentru o soluție politică în 
Orientul Mijlociu. Dorim din tot 
sufletul ca în subcontinentul dum
neavoastră să se stabilească relații 
de colaborare trainică între toate 
statele din această parte a lumii, 
ca fiecare popor, stăpîn pe desti
nele sale, să se poată bucura de li
bertate și independență.

îmi exprim speranța că vizita 
efectuată în Pakistan, înțelegerile 
la care am ajuns cu președintele 
Bhutto vor deschide o etapă nouă 
de colaborare trainică între po
poarele român și pakistanez.

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor orașu

lui Lahore. întregului ponor pnkis- . 
tanez succese tot mai mari pe calea | 
dezvoltării și făuririi unei economii i 
puternice, independente, pe calea 
bunăstării și fericirii, intr-o țară 
liberă, puternică și independentă. I 
(Aplauze).

Fie ca prietenia dintre România 
și Pakistan să se întărească conti
nuu. spre binele ambelor popoare, 
al cauzei păcii în lume ! (Aplauze 
puternice).

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu li se 
oferă, apoi, în amintirea vizitei 
făcute în orașul Lahore, macheta 
grădinii Shalimar.

în continuare, la invitația gazde
lor, președintele Consiliului de Stat, 
ceilalți oaspeți români străbat a- 
leile grădinii. Șeful statului român 
este întîmpinat cu vii și puternice 
aplauze. Numeroși cetățeni doresc 
să strîngă mîna șefului statului 
nostru, îi solicită autografe. Dom
nește o atmosferă de mare însufle
țire, oamenii își exprimă deschis 
sentimentele de sinceră prietenie 
și prețuire față de România socia
listă, față de conducătorul ei.

(Urmare din pag. I)

nie și respect reciproc care au fă
cut ca, în ultimii ani, cele două 
țări ale noastre să se simtă tot mai 
aproape. Doar cu cîteva zile in 
urmă, la 30 Decembrie, am împăr
tășit bucuria dumneavoastră la a 
25-a aniversare a proclamării re
publicii in România, prilej! pentru 
noi de a studia experiența dum
neavoastră și a aprecia marile pro
cese înregistrate de poporul ro
mân după eliberarea sa de sub 
jacul dictaturii fasciste. Dacă am 
urmăr't cn înfrigurare rezistența și 
!tr:!a de eliberare a poporului ro
mân, purtate eroic și încununate 
de succes în zilele Iui august 1944. 
eforturile dumneavoastră ulteri
oare au stirnit, de asemenea, ad
mirația noastră sinceră.

Nu considerăm că țara dumnea
voastră este mică, deși are o popu
lație de numai 20 de milioane lo
cuitori, deoarece știm că po
porul dumneavoastră a transfor
mat România dintr-o țară predo
minant agrară, cum era înainte de 
război. într-unul din statele cu o 
puternică dezvoltare economică și 
socială. Sîntem deosebit de impre
sionați de succesele pe care le-ați 
înregistrat în lichidarea analfabe
tismului, în modernizarea agri
culturii, in ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Ase
mănarea dintre problemele pe care 
Ie-a avut de înfruntat poporul 
dumneavoastră acum 25 de ani și 
problemele care ne stau, astăzi, 
nouă in față reprezintă o bază pu
ternică pentru cooperarea reci
procă și schimburi rodnice între 
cele două țări, în anii ce vin.

Perspectivele acestei colaborări 
sînt mai luminoase dacă ne g'in- 
dim și la politica externă, înaintată 
și justă, promovată de statul ro
mân sub conducerea dumneavoas
tră. Vizita dumneavoastră în Pa
kistan urmează unui șir de vizite 
similare întreprinse, anul trecut, 
în unele țări africane, care au 
conferit noi dimensiuni relațiilor 
României cu statele afro-asiatice în 
curs de dezvoltare. Sîntem încre
dințați că asemenea contacte se 
vor solda cu rezultate pozitive 
pentru binele popoarelor care luptă 
să-și găsească un loc sub soare.

în încheiere, vorbitorul a ară
tat : Sperăm că veți avea posibili
tatea să ne vizitați din nou peste 
cîțiva ani, după ce vom fi înfăp
tuit multe din reformele și pro
iectele de dezvoltare inițiate de 
guvernul nostru popular.

Urăm Excelenței Voastre, dom
nule președinte Ceaușescu, doam
nei Ceaușescu, celorlalți stimați 
oaspeți români să se simtă cît mai 
bine în orașul nostru ; dorim. în 
același timp, multă fericire dum
neavoastră și poporului dumnea
voastră.

Textul mesajului a fost înmînat 
apoi, în mod solemn, conducătoru
lui statului român.

în continuare a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de s 
Ion CÂRJE
Romulus CĂPLESCU 
Ion PUȚINELU

Fotografii : Anghel Pasai
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ARTA ADEVĂRATĂ 

se definește prin 
spirit militant!

Convorbire cu compozitorul Gheorghe DUMITRESCU

Intre trăsăturile distinctive ale creației noastre muzicale se înscriu 
caracterul său militant, vocația patriotică a artei sunetelor. Creatorii 
artei noastre muzicale — ca de altfel toți oamenii noștri de artă — și-au 
făcut un crez din a se inspira din realitățile vieții, din a cinta istoria 
patriei, a comenta fapte și figuri de eroi exemplari ai istoriei. Tot
odată, este o nobilă aspirație a omului de artă de a-și constitui o 
operă menită să se afirme ca un document al sentimentelor fundamen
tale trăite de omul de astăzi. Ne-am adresat compozitorului Gheor
ghe Dumitrescu, autorul operelor „Ion Vodă cel Cumplit", „Răs
coala", al oratoriilor ,,Tudor Vladimirescu", „Grivița roșie", „Pămînt 
dezrobit" etc, cu convingerea că ne aflăm în fața unui artist ce ilus
trează, prin creația sa, fericit, aceste realități de esență ale creației 
muzicale românești.

— O artă care să nu dezvăluie 
acea legătură, prin mii de fire, a 
omului cu societatea, ar fi foarte 
greu de definit. Muzica, de la pri
mele documente ale istoriei sale, a 
vorbit de realitățile vremii, de oa
menii, de marile figuri ale timpului 
respectiv. Vă amintiți cit de impu
nătoare erau imnurile grecești sau 
cintecele Renașterii ? Sau. nu mai 
departe, de poeții patrioți Russo, A- 
lecsandri, Văcărești și muzica de 
atunci ? Firul incandescent al artei, 
pe un mers uriaș de milenii, este 
msuși firul vieții și al istoriei... 
Sîntem acum martori la dezvolta
rea, la perfecționarea unei societăți 
noi. Se ridică și gradul de perfec
ționare etică, estetică a omului nou. 
Spiritualitatea aleasă a poporului 
este o încoronare a tuturor efortu
rilor. Muzica are, acum, în acest u- 
riaș tablou, rolul ei bine determinat, 
de a educa, de a cultiva gustul pen
tru frumos, pentru arta adevărată. 
Muzica pe care noi o scriem astăzi 
trebuie să rămînă ca un document, 
peste vreme. Ruptă de lumea noas
tră, va fi fără vârstă, fără identi
tate. Numai raprezentînd sufletul 
națiunii arta noastră își va găsi lo
cul în istorie.

Este actul de mare responsabili
tate al oricărui creator autentic. 
Orice sustragere de Ia acest postu
lat fundamental pentru creator ar 
duce la eșecuri sigure în planul 
creației. Apropierea celor două cu
vinte artit-responsabilitate devine, 
în fond, o definiție a artei. Nu poți 
face abstracție de frământările lumii 
in care trăiești, de năzuințele, de 
speranțele acesteia. In ce mă pri
vește, am pregătit îndelungată vre
me apariția oratoriului „Tudor Vla
dimirescu". Scrisesem cîntece de 
masă. Simțeam că un oratoriu cu 
un puternic caracter militant ai- răs
punde cerințelor publicului, că a- 
cesta are nevoie de o astfel de 
muzică.

— In 1955 am ascultat „Ion 
Vodă cel Cumplit" ; doi ani 
mai tirziu ați terminat „Dece- 
bal“ ; v-a preocupat tema lup
tei poporului pentru dreptate, 
pentru libertate ; apoi, prin 
,.Meșterul. Manole", ați propus 
m comentariu despre spirituali
tatea poporului nostru ; orato
riul „Grivița", ■ opera „Fata cu 
garoafe" au surprins momente 
semnificative din lupta partidu
lui ; „Pămînt dezrobit", pe ver
surile lui Alecsandri, Coșbuc, 
Bolintineanu, Goga, s-a consti
tuit intr-un vibrant comentariu 
al luptei pentru întregirea pa
triei...

— Orice artist, după părerea mea, 
a cărui operă este ancorată în isto
rie, în contemporaneitate, are un 
rol însemnat în perfecționarea mo- 
ral-spirituală a semenilor săi.

I

Din perspectiva acestei convingeri 
a mea de neclintit m-aș adresa ti
nerilor compozitori și i-aș îndemna 
să scrie, ținînd seama de menirea, 
de responsabilitatea pe care o au 
față de societatea noastră. Insti
tuțiile muzicale fac, sau mai bine 
spus ar trebui să facă totul, pentru 
cultivarea sentimentului patriotic 
în rindul publicului, să organizeze 
cit mai des concerte cu puternic 
caracter educativ.

— Ați amintit de rolul educa
tiv al instituțiilor muzicale. Nu 
vi se pare că de multe ori lu
crări de referință sint progra
mate doar cu prilejuri festive, 
cind ele ar trebui să fie in
cluse in reoertoriul permanent 
al instituțiilor muzicale ?

— Este adevărat : aș sugera di
recțiilor muzicale să alcătuiască un 
program sistematic, să fie foarte a- 
tente cu realizarea acestuia. De 
exemplu, la ..Teatrul liric — TV“ 
nu s-au pus încă „Oedip" sau „Nă
pasta", sau. dacă-mi îngăduiți. „Ion 
Vodă cel Cumplit". Cit de mult a 
însemnat ..Patrium Carmen" pentru 
mișcarea corală românească ! Am 
urmărit îndeaproape acest concurs. 
M-a impresionat cum oameni cu 
mare dorință de a face muzică, ve- 
niti din cele mai diferite colțuri ale 
țării, mi-au cerut să scriu pentru 
ei. pentru orașul, regiunea lor lu
crări corale. Astfel am compus 
„Ruinele Tîrgovistei" pentru o 
formație din Tîrgoviște, „Tancu 
Jianu" pentru vîlceni, un fel de 
„Meșterul Manole" pentru coriștii 
din Pitești ; am scris citeva pa
gini despre unul din voievozii săt
măreni care au opus rezistență la 
ocuparea Transilvaniei. Am făcut 
toate acestea cu dragoste, cu con
vingerea că-mi fac o datorie față 
de oameni și față de artă, cu con
știința că este greu să supraviețu
iască un creator dacă nu simte 
pulsul publicului.

La Lotru mi s-a cîntat „Balada 
Lotrului", la Craiova. „Balada Ol
tului"... Primirea caldă pe care a 
făcut-o publicul lucrărilor mele, 
setea pe care o manifestă acesta 
față de lucrările inspirate din 
viață, din munca sa, mă îndreptă
țesc să adresez tinerilor creatori 
îndemnul de a întreține un per
manent contact cu publicul, aceasta 
echivalînd cu o mare experiență. 
Arta adevărată înseamnă arta le
gată de viață, de istorie, artă cu un 
puternic caracter militant. Pentru 
cine scriem ? — să ne întrebăm 
mereu. Pentru oamenii zilei de 
azi ! — să ne răspundem mereu. 
Iar operele noastre să fie materia
lizarea conștiinței responsabilității 
noastre față de poporul căruia îi 
aparținem, față de tradițiile pro
gresiste ale artei românești.

Smaranda OȚEANU

___________ J

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Telex. 
România în lume.
O viață pentru o idee : Um
berto Nobile (IV).
Curs de limba rusă. Lecția 
a 36-a. Prezintă conf. univ. 
Victor Vascenco.
Micii meșteri mari. 
Teleobiectiv.
Telecinemateca : ,,Maigret 
afacerea Saint-Fiacre". Ecra
nizare după Georges Simenon. 
Telejurnal.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură o Organizarea 
lucrului în acord global la 
culturile asociate șl succesive 
de legume o Ce trebuie să 
știm despre mașinile și utila
jele agricole 
micultură.
Teleșcoală. 
Deschiderea 
dupâ-amiazâ. 
limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Emisiune dedicată aniversării 
a 27 de ani de la proclamarea 
R. P. Albania © Reportaje 
filmate : ,.Tirana — capitala 
Albaniei" și „Durres — poar
ta maritimă a Albaniei*-, de 
Ștefan Dimitriu și Constantin 
Berteanu 0 Muzică albaneză. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Baschet masculin. Dinamo 
București — Ț.S.K.A. Mosco
va. în grupele semifinale ale 
..Cupei campionilor europeni". 
Transmisiune directă de la 
sala Floreasca a în pauză : 
..Pentru sănătatea dv.“. Ce 
trebuie să știm despre gripă ? 
Invitat prof. dr. Marin Voicu- 
lescu, șeful Clinicii de boli in- 
fecțioase 
lentina.
Pagini de 
epoca de 
Teleglob. 
contemporaneitate" 
taj filmat de Valeriu Negru 
și George Pascaru.
Tinerii despre ei înșiși. 
,,24 de ore“.

folosite în legu-

emisiunii 
Emisiune

de la spitalul Co-

umor : Aventuri în 
piatră.
„Iran — istorie și 

repor-

PROGRAMUL II

Agenda.
Telerama : „O zi din 
unui mim" — film realizat de 
studiourile de televiziune din 
R. D. Germană.
Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu" — relua
rea episodului XI — ,.Colec
ționarul" (II).
In direct... de la uzinele ,,Se
mănătoarea".
Telejurnal.

20,00 Concertul orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii române. 
Dirijor : Cari von Garaguly, 
solist Pierre Cochereau. în 
program : poemul simfonic 
„Luceafărul" de Pascal Ben- 
toiu ; Concertul pentru orgă 
și orchestră de coarde și 
timpani de Francis Poulenc ; 
Concert pentru orgă și or
chestră de coarde de * 
Vivaldi ; Simfonia a 
Beethoven. în pauză 
reștiul necunoscut : 
veseliei. Evocare de 
Fox.

21,50 Teatru scurt — prezintă Tea
trul Național din Iași : ..Duet" 
— comedie de Andi Andrieș 
(partea I). Regia : Victor Tu
dor Popa. Scenografia : T. Th. 
Ciupe. în distribuție : Petru 
Ciubotaru, Domnița Mărcules- 
cu, Valentin lonescu, 
Popa, Emil Coșeru, 
Finchelescu, Aurora 
Puiu Vasiliu, Constanțin Popa, 
Valeriu Burlacu, Ion Lezu, 
Lrliana Mărgineanu. Adrian 
Tuca, Valeriu Bobu, Gelu 
Zaharia.

viața

Antonio 
IV-a de 
: Bucu-
Cimpul 
Brunea

Silvia 
Maree) 

Roman,

cinema
e Explozia : PATRIA — 10: 12.30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18,15; 20,30. MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.30: 20,45, MODERN — 
8.45: 11.15; 13,30: 16; 18,30: 21.
• Pe aripile vîntului : SALA PA
LATULUI — 9 (seria de bilete — 
4427); 14 (seria de bilete — 4428); 
19,15 (seria de bilete — 4429).
• Vara bărbaților : CENTRAL — 
10; 12,30: 15; 17,30; 20.
e Casa de lingă calea ferată : 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.

Sensul titlului acestui nou 
volum de poezii al lui 
Eugen Jebeleanu se pre
cizează pe parcursul ce
lui -de-al doilea ciclu. 
Parabole civile, in care 
este inserată poezia omo- 
nimă. Căci tâlcurile „para
bolelor" de aici se răsfrîng 
și asupra ciclului anterior, 
Riul pe obraz, culegerea 
dobîndind astfel și o uni
tate de viziune. Această 
unitate o dă conver
gența poemelor spre un 
motiv central : aspirația la 
autenticitate și spontanei
tate. Ia încredere și armo
nie interumană, la ceea ce 
înseamnă, într-un înțeles 
activ și fecund, pace.

Fără a fi vorba de o 
compartimentare foarte se
veră, ciclul întîi reunește 
îndeosebi poeme de inspi
rație intimă, în notă medi
tativă și evocativă, adesea 
elegiacă, numeroase piese, 
poate majoritatea. perpe- 
tuînd amintirea „florii se
cerate", a aceleiași „flori" 
pentru care Eugen Jebe
leanu a scris cunoscuta 
„elegie" ; vreau să spun 
volumul astfel intitulat, 
apărut în 1967. „Necrezînd 
in uitare", cum o declară 
explicit în Da și nu, poetul 
îi smulge acesteia — uită
rii — clipele, unice, trăite 
alături de cea care i-a fost 
soție și inspiratoare, pro
iectează în sferele imperi- 
sabile ale ficțiunii lirice 
imagini de altădată, reface, 
altfel zis, în materia fra
gilă a cuvîntului (materie 
ce poale deveni mai rezis
tentă decît bronzul) ceea 
ce nu mai poate fi recupe
rat în ordinea existenței 
'fenomenale. Purtată în 
inimă, „floarea" (uneori 
„floarea-soarelui", „chip 
rotund", cu ochi „grei de 
lacrimi aurii și fericire") e 
încadrată în peisaje idilice, 
ci nd in tablouri crispate, 
cînd implantată în concre
tul cotidian, cînd transpor
tată în zări siderale. Dacă 
în TRECERE se aud „bă
tăi de tobe", ce punctează 
„anii duși", cînd „spriji
neam cu suflarea / atît de 
încordată / pereții înnebu
niți / de bombardamente", 
ÎNCEPUT DE IARNĂ reac
tualizează ceasuri de argint, 
în durata cărora cuplul 
ascultă, vrăjit, cum gerul 
își sună miile de clopoței 
nevăzuți. Alte poezii evocă 
momente pariziene, pre
cum acela în care, la „LES 
DEUX MAGOTS", iubita 
privește toamna : „o pi
sică udă / ieșind din 
Sena, mică, zgribulită", 
sau, mai cu seamă prive
liști marine, precum aceasta 
din MIC SALT MORTAL: 
„Iepele mării / nechezau 
înălțindu-se. / Soarele ne 
împrumuta / pielea fier
binte. / Țeseam — cit de 
simplu / și cit de frumos ! 
— / din corzile vocilor / 
lungi fire de iarbă. // Și 
se răsturnară deodată și 
Marea / și Cerul și totul — 
/ și se liniștiră". Toate 
aceste rememorări se de
senează pe golul nemărgi
nit în* care s-a mistuit 
„floarea secerată" și astfel 
ele capătă o frumusețe 
tragică. De o sobră, întru 
totul simplă și. tocmai prin 
aceasta, extrem de intensă

vibrație, este evocarea ex- 
tincțiunii înseși : „Pipăia 
cu ochii tot ce nu mai 
putea să vadă — / și mii- 
nile nemaiputînd să Ie 
miște, / genele deveniseră 
degete nespus de fine, 
care, / încet rotîndu-se, 
căutau să mai simtă, forța 
fugară a luminii / și era in 
întuneric și eu o priveam / 
și muream privind-o și mă 
înecam în noapte / însă ea 
căuta cu genele mereu mai 
atente tot ce-i fugea, / și 
ochii îi rămaseră deschiși 
așteptind răsăritul" (ILU
MINARE). Cristale nu mai 
puțin limpezi se înfăptu
iesc în acele poeme ce 
transferă reprezentările în 
spații de pură visare, co- 
municînd, bunăoară, senti-

tristețile mor : „Acolo sînt 
scoici cu groase buze roze/ 
care-mi înghit tristețile 
zimbind / și nu ele care 
îmi leagănă sufletul de-ar- 
gint..." (MIRESME PIER
DUTE).

Foarte diferit structurate 
prozodic și, în genere, ar
tistic, poeziile transmit, 
natural, o pluralitate de 
stări sufletești și o fac. de 
la sine înțeles, la niveluri 
variabile de expresivitate. 
Versuri de subtilă vibrație 
alternează inevitabil eu 
acorduri mai de zile obiș
nuite, imagini de o ra-ă 
prospețime înfloresc ală
turi de notații și reflecții 
ce pot părea oarecum prea 
directe.

Interiorizarea, adîncirea

Eugen JEBELEANU:

„Hanîbăi"
y**’*?*- ’•* 'rY..rL. •piVCt uf».--

s CRONIOA LITERA!RA

meniul poetului de a se 
Înălța spre ființa iubită, 
sfirtecat de săgeți, într-o 
lumină supramundană sau 
adresînd celei duse che
mări sfîșietoare : „Ai pu
tea — este atît de mult de 
cînd ai plecat — / să mi te 
arăți, / dacă ți-e teamă să 
nu se spună / că revii din 
timpuri dispărute. / să mi 
te arăți cel puțin mie, / 
să mă iei de brațul atir- 
nînd de atita vreme singur 
/ si să ne asigurăm printre 
atîtea lucruri noi / care 
înaintează fulgerător / in 
războiul luminii și al ab
surdului / printre tăvălu- 
guri. echere, tunete si cai 
caligulari" (ETERNITATE).

Nu eroticele doar, ci 
toate poeziile întîiului ciclu 
exprimă reculegeri, inte
riorizări, aplecări peste 
fîntînile adîncite în suflet, 
în oglinzile cărora au în
cremenit icoane de demult, 
menite să întrețină nostal
gia începuturilor. Regre
siunile în copilărie sînt 
frecvente. Țintă inaccesibilă, 
uneori („Cit aș mai vrea 
să fiu. din nou copil..."), 
virsta ingenuă e recuperată 
alte dăți efectiv, în planul 
iluziei, ea resuscitînd. spre 
exemplu. în vreo mireas
mă : „Miroase cum mirosea 
în pădurea pierdută. I cînd 
aveam opt sau nouă ani 
poate / și cînd in mine se 
legănau ciieva liane de 
gînduri / și citeva maimuțe 
pitice cu care semănăm". 
In atmosfera copilăriei,

in subiectivitate, traversa
rea unui registru emotiv 
in care nota elegiacă pre- 
ponderează. tradueîndu-se 
uneori in tonuri de-a drep
tul întunecate, nu implică 
izolarea. distanțarea de 
viața lumii. Indiferentis
mul civic devine, in HA
NIBAL, dimpotrivă. chiar 
obiectul unei directe de
nunțări. Leit-motiv în cel 
de-al doilea ciclu, ideea 
angajării este prefigurată 
încă din primul. A gindi 
altfel și a adopta o con
duită în consecință — re
zultă din întregul ciclu al 
PARABOLELOR CIVILE — 
echivalează cu acceptarea, 
ba mai mult, cu sprijinirea 
puterilor întunericului per
petuate prin „gloanțe" și 
„flăcări". „Inimile insu
lare", „apărate de nepăsări 
mari și de griji cit mai 
mici" sint, în înțelegerea 
poetului, inimi „fericite" la 
modul meschin, detestabil. 
Lipsite de generozitate, ele 
pot deveni cuiburi ale tu
turor mișeliilor. Adusă pe 
acest teritoriu, reflecția 
interiorizată se convertește 
în filipică. Poetul își asu
mă, ca în atîtea creații 
anterioare, rolul de vates. 
In tonuri ce amintesc de 
SURÎSUL HIROSIMEI si, 
mai ales, de CÎNTECE ÎM
POTRIVA MORȚII sint 
denunțate violența, opre
siunea, nedreptatea, intole
ranța. minciuna, precum și 
complicitatea cu ele, ros- 
tindu-se implicit năzuința

A Queimada : LUCEAFĂRUL — 
8.30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30:21. 
0 Domnului profesor, cu dragos
te : SCALA — 8.30; 11: 13,30: 16; 
18,30: 21, CAPITOL — 9: 11,15; 13.30; 
16: 18,30: 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16: 18,15; 20.30.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
LUMINA — 9; 12,30'; 16; 19,30, BU- 
CEGI — 15,45; 19,15, GIULEȘTI — 
15,30: 19.
o Filiera : EXCELSIOR — 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,30; 21. FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30.
0 Bariera : BUZEȘTI — 15,30; 18; 
20,15, ARTA — 15,30; 18: 20.15.
0 Joe Hill : GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30: 20.
0 Ursul Yogi — 9,30: 11.30: 13.45; 
16; 18, Astă-seară dansăm in fami
lie — 20,15 ; DOINA.
0 Doamna și vagabondul — 9—

18.15 în continuare, Program de fil
me documentare — 20,15 : TIM
PURI NOI.
a Seceră vintui sălbatic : DACIA
— 9: 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30. 
e Pasărea Phdnix — 9: 11,30; 14, 
Dama cu camelii — 16,30 : CINE
MATECA (sala Union).
0 Săgeata căpitanului Ion : FE
RENTARI — 15,30: 17.45; 20, POPU
LAR — 15.30: 18; 20,15.
0 Bulevardul romului : UNIREA
— 15.30; 18; 20.15, DRUMUL SĂRII
— 15.30: 18: 20.15.
e Capcană pentru general : PA
CEA — 15,45; 18: 20. '
0 Vacanță Ia Roma : LIRA — 15,30; 
18; 20,30, VIITORUL — 15.30; 18; 
20,15.
0 Legenda lui Rustam : GLORIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
© Marea evadare : AURORA — 9; 
12,15: 16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19,30.

la triumful deplin și gene
ralizat al dreptății, libertă
ții, adevărului, cinstei și 
omeniei. Modul atitudinal 
este, de regulă, sarcasmul, 
un sarcasm grefat pe de
zamăgiri, pe durere.

Pentru ca pămîntul să 
fie populat cu o umanitate 
purificată, sînt de extirpat 
în prealabil — cugetă poe
tul, in simboluri și pilde 
— o sumă de racile ; in 
rindul întîi, individualismul 
zoologic pe care PARABO
LELE CIVILE ni-1 arată 
sub variate măști. Iată-l, 
sub înfățișarea pretinsului 
„apostol", ce predică iubi
rea de oameni, privindu-se 
în oglindă „iubită doar de 
sine" și zimbind în fața ei 
astfel incit „lin ger a abu
rit oglinda toată", zbîrcin- 
du-i apele. In alt Joc indi
vidualismul apare sub 
chipul cuviosului ipocrit, 
îmbogățit de pe urma ne
goțului cu nimburile mar
tirilor pe care, dîndu-li-se 
drept frate, ii vinde (CON
VERTIRI). îl identificam, 
de asemenea, în „perfectul 
acrobat", căruia „neatingi.id 
decit sirma întinsă / pi- 
cioarele-i sint totdeauna 
curate" și pentru care „tot 
ceea ce-am pățit noi cei 
de jos, / sunt, fără doar și 
poate, pățaniile noastre", 
el văzind „totdeauna lucru
rile de sus", intrucît „are 
ghiare eu care ia tot ce se 
poate lua / și privirile can
dide și albastre" (PERFEC
TUL ACROBAT).

Stigmatizînd, poetul edi-
Dezvăluind 
proiectează 
Condus ele

fică paralel, 
hidoșenii, el 
totodată lumină.
credința că, în pofida tu
turor desfigurărilor pe care 
le suferă, lumea rămine 
frumoasă („totuși, totul e 
atit de frumos"), denunță
torul trufiei lui Hanibal
înalță „o laudă dragostei, 
primăverii, / unduirii tru
purilor neincătușate ale 
apelor, meteorilor de 
muguri. / iubirii, mult mai 
puternice decît teroarea", 
cintă forța „acelora ce — 
apăsați de lespezi — / cred 
in forța descătusătoarelor 
vinturi" (IZVOARE) și, 
visînd la ziua cînd toate
armatele se vor preschimba 
în „alaiuri civile", cînd, 
asemenea păsărilor, oame
nii vor zbura fără opreliști 
dintr-un continent in altul 
(IN VIS), se dovedește me
sager al universalei înfră
țiri, chemînd in juru-i, 
într-un elan de generozi
tate, toate făpturile : „Vă 
primesc pe toți cu brațe 
deschise. / Veniți oameni, 
veniți stînjenei (...) / Pe 
toți am ajuns să vă înțe
leg".

Expresie a unei înalte 
conștiințe civice, a unei 
fine și originale sensibili
tăți, carte a unui poet cu 
variate resurse, HANIBAL 
înscrie un nou titlu în bi
lanțul realizărilor lirice din 
cei douăzeci și cinci de ani 
republicani. Apariție de 
prestigiu, acest volum a- 
părut la editura Cartea 
Românească sporește lista 
scrierilor lui Eugen Jebe
leanu cu încă o culegere
de poeme „ce nu se uită".

Dumitru MICU

0 Cu mîinile curate : COSMOS — 
15,30: 18; 20.15.
0 Am încălcat legea : COTROCENI
— 15,30: 18; 20.15.
© Sfîrșitul Liubavinilor : MUNCA
— 16: 18; 20.
a Micul om mare : VOLGA — 9: 
11,30; 14,15; 17: 20.
0 Perla coroanei : CRÎNGAȘI — 
16; 18; 20.
© Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,30.
0 Drum în penumbră : FLACARA
— 15,30; 18: 20.
0 Creierul : VITAN — 15,30: 18; 
20.15.
0 Fata care vinde flori : RAHOVA
— 1.5,30; 18: 20.30.
0 Fete în soare : PROGRESUL — 
15.30; 18: 20,15.
a A fost odată un polițist : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.

FAPTUL
DIVERS
Nicusor si-a 
găsit tatăl

Redăm întocmai convorbirea 
telefonică :

— Am citit faptul divers de 
duminică. 1 ianuarie, despre un 
băiat care iși căuta, de doi ani, 
prin scrisori fără răspuns, tatăl 
plecat de acasă. Vă rugăm să-i 
comunicați lui Nicușor că i-am 
găsit tatăl.

— Unde ?
— Lucrează la Întreprinderea 

mecanică Sadu, județul Gorj.
— Cine sinteți ?
— Sint Grigore Beuran, lucrez 

împreună cu Virgil Dumitrescu, 
tatăl lui Nicușor, și..
- Si ?
— Si am stat de vorbă cu el. 

O să-i scrie lui. Nicușor și or să 
se revadă în curînd.

Ce am mai putea adăuga ? Să 
fie intr-un ceas bun !

Vînători... 
vînati»

Fondul de vînătoare Dragoș- 
Vodă (Ialomița). Deși sezonul 
s-a încheiat, șapte braconieri din 
comuna Buești s-au gindit că nu 
le-ar strica să înceapă anul cu 
o partidă grasă, de pomină. Au
zind insă focuri de armă, pre
ședintele filialei vinătorilor și 
pescarilor din Dragoș-Vodă. Du
mitru Marica, i-a luat îndată... 
la ochi, pornind in urmărirea 
lor. Poate nu vă- vine, să credeți, 
dar a urmat o „vinătoare" ca-n 
filme. Inimosul președinte D.M. 
i-a alergai pe cei 1 „magnifici" 
pe cimp și prin hirt.oape, aproa
pe 20 (douăzeci) de kilometri. 
Vinătorii... vinați așteaptă, să fie 
luați „in focuri" de organele de. 
resort. Cu adevărat, o partidă 
(dar și un cros) de pomină !

Sens interzis
Slatina, duminică 7 ianuarie, 

în urma unui control făcut de 
organele de miliție au fost de
pistate. circulind fără l’orme le
gale, deci în interese persona
le, nu mai puțin de... 14 auto
camioane. 8 autoutilitare, 2 ma
carale, două tractoare, numeroa
se autoturisme și un... ditamai 
autobuz. Ba chiar și o „Sal
vare" (l-Ot-2071) era parca
tă frumușel acasă la șoferul 
Paul Dumitrache. Controlul a 
continuat și luni. Curiozitatea nu 
stă in faptul in sine, pentru că 
despre aceste lucruri am mai 
relatat, amenzi s-au mai dat etc, 
etc. Curios este faptul că toți 
(dar absolut toți I) conducătorii 
de unități ale căror autoturisme 
fuseseră reținute au venit in 
grabă spre a și le ridica. Nu a- 
celași lucru l-au făcut condu
cătorii unităților cu autocamioa
ne. autoutilitare, macarale, trac
toare. Va avea oare cineva... cu
riozitatea să-i intrebe de ce și 
cum devine cazul ?

Au sărit
capra

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
______ _____ '___________________________ - '____• • - • • ... -----------— Pe ecrane.- „URSUL Y O G1“

S-a întimplat în secția turnă
torie a U.C.R.U.P.S. Vatra Dor- 
nei. într-un moment de răgaz, 
cițlva salariați, neavind altceva 
mai bun de făcut, s-au apucat, 
ca in copilărie, Să joace „capra". 
Cind i-a venit rindul unuia din
tre ei să sară, anume Ticșă Ale
xandru, o namilă de om, s-a 
lăsat cu toată greutatea pe spi
narea „caprei", adică a lui Maf
iei Costel. Deznodămînt tragic : 
transportat de urgență la spital, 
eu coloana vertebrală fractura
tă, Mafiei n-a mai putut fi 
salvat.

BASCHET INTERNAȚIONAL IN SALA FLOREASCA

Dinamo București — Ț.S.K.A. Moscova

ASEARĂ, LA HOCHEI

UN CUPLAJ... CU DOUĂ DERBIURI

ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI”

Astă-seară, la sala Floreasca, în- 
cepind cu ora 20 va avea loc, în ca
drul primului joc al grupei semi
finale B a „Cupei campionilor euro
peni", o partidă extrem de atractivă 
dintre campioanele României și U- 
niunii Sovietice : Dinamo București 
și, respectiv, Ț.S.K.A. Moscova.

Oaspeții noștri de astă-seară dețin 
un palmares excepțional. în fruntea 
căruia se situează, desigur, ciștiga- 
rea de patru ori a trofeului conti
nental (1961, 1963, 1969 și 1971).

Pe de altă parte, echipa Dinamo, 
posesoare a 10 titluri naționale, se 
află pentru prima oară calificata în
tr-o grupă semifinală a „Cupei cam
pionilor europeni" (adică printre pri
mele opt formații de club de pe con
tinent), după o serie de încercări 
nereușite în ultimele ediții ale acestei 
importante competiții.

Ț.S.K.A. Moscova, prezentă pentru 
prima oară in țara noastră (a întâl
nit o singură dată o echipă româ
nească — Steaua — în cadrul „Spar- 
tachiadei militare" din anul 1969), are 
in formația sa numeroși sportivi de 
valoare dintre care se detașează trei 
titulari ai lotului olimpic al Uniu
nii Sovietice, laureată cu medalia de 
aur la ultimele Jocuri olimpice : 
S. Belov (1,92 m), Edeșko (1,96 m) 
și Zarmuhamedov (2,05 m). în cin- 
ci-ul de bază mai sînt folosiți la ora 
actuală : Kovalenko (1,95 m ), Pe
trakov (2.00 m ) sau „uriașul" Dja- 
cenko (2,12 m). Acesta din urmă 
este încercat din ce in ce mai mult 
in locul pivotului principal al repre
zentativei U.R.S.S., Andreev (2,16 ml, 
deocamdată indisponibil din cauza 
unei operații de meniăc. Lotul de 12 
jucători al formației moscovite mai 
este completat de : Iastrebov (1.90 
m), Miloserdov (1,87 m), Kulkov

(1.87 m), Uiuk (1.90 m). Kovirkin
(1.97 m) și Viktorov (2,07 m). Echipa 
este pregătită și condusă de Alek
sandr Golmeski.

Dinamo București pornește handi
capată in fața valoroasei sale ad
versare, în primul rind datorită me
diei de înălțime inferioare (1,91 m) 
partenerilor săi (1,96 m), cit și a nu
mărului mult mai redus de partide 
internaționale disputate. Sintem 
convinși însă că cinci-ul de bază 
al dinamoviștilor : Diaconescu
(1.86 m). Novac (1.97 m), Popa (1,96 
m), Georgescu (2.00 m), Chivules- 
cu (1,86 m) sau Dragomirescu 
(1.87 m), precum și tînărul Ni-
culescu (1,88 m) — toți actualmente 
componenți ai lotului național — 
vor încerca să suplinească diferența 
de talie printr-un joc combinativ atit 
în atac, cit și in apărare și să obțină 
printr-un efort colectiv un rezultat 
de prestigiu pentru baschetul româ
nesc. Lotul de 11 jucători mai cu
prinde pe : Cernea (2,00 m), Haneș 
(1,81 m), Visner (1,92 m) și Rotaru 
(1,94 m). Antrenorul echipei Dinamo 
este Dan Niculescu.

Partida va fi condusă de arbitrii 
internaționali F. Velkey (Ungaria) și 
A. Yhmat Cacaloz (Turcia).

Aseară, la patinoarul „23 August", 
un public destul de numeros a ținut 
să fie prezent la cuplajul de vîrf al 
campionatului național de hochei pe 
gheață. Cu toate că cele patru divi
zionare A — Dinamo. Steaua. S.C. 
Miercurea-Ciuc, Dunărea Gala'ți — 
nu se aflau la ultimele lor partide 
directe din actuala ediție a campio
natului, fiecare a căutat să ia o 
opțiune cit. mai substanțială în cursa 
pentru ocuparea locurilor 1 și 2, 
respectiv 3 și 4.

Au intrat pe gheață mai întîi for
mațiile din Miercurea-Ciuc și Galați, 
de valoare foarte apropiată. Disputa 
a avut o desfășurare pasionantă, in 
general, dar foarte săracă in goluri. 
Mai bine zis, s-a marcat o singură 
dată, in prima repriză. Autorul go
lului : gălâțeanul Olenici.

Nu mai puțin aprig avea să fie și 
derbiul Dinamo — Steaua, un derbi 
de foarte veche tradiție in hocheiul 
nostru. Dar echipele (poate chiar an
trenorii lor I) nu au putut să se des
prindă de importanța mizei meciului, 
de efectul ce-1 avea rezultatul teh
nic asupra clasamentului. Altfel nu 
se explică nivelul scăzut al partidei, 
în ciuda poate a unei dîrzenii cam 
ieșite din comun și... din litera regu

lamentului, in special în ultimele 
minute, cind jocul a degenerat : la 
început un schimb de pumni intre 
Bardaș (Dinamo) și Ioniță (Steaua) 
și apoi... o bătaie generală.

Hocheiștii de la Steaua au început 
extrem de furtunos disputa și, la un 
moment dat, păreau a fi singuri pe 
teren. Ei au avut vreo 6—7 mari 
ocazii de gol, dar în primele 20 de 
minute nu au înscris decit unul sin
gur prin Scheau. Dinamoviștii aveau 
să egaleze prin Axinte și să ia con
ducerea printr-un șut fulgerător de 
la distanță al lui Huțanu. în cea de-a 
treia repriză, disputa a rămas Ia fel 
de îndirjită, fără să se fi înscris însă 
vreun gol. Cu această victorie. Di
namo își întărește poziția de lideră 
a clasamentului.

1. DUMITR1U
P.S. — Incidentele din fina

lul meciului Dinamo — Steaua 
nu trebuie puse, după părerea 
noastră, doar pe seama indul
genței arbitrilor M. Presneanu, 
O. Barbu. Poate că era nevoie 
de un cuplu de arbitri mai ru
tinat și mai exigent. Dar asta 
este altă problemă...

nigeria Jocurile africane
Valentin ALBU1ESCU

★

Numeroși spectatori au urmărit la 
Madrid primul meci dintre forma
țiile Real Madrid și Simmenthal Mi
lano, disputat în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin. Baschetba- 
liștii spanioli au terminat învingători 
cu scorul de 94—76 (47—29).

Din această grupă a sferturilor de 
finală mai fac parte echipele Mac- 
cabi Țel Aviv și Steaua Roșie Bel
grad.

Prima medalie de aur a concursu
lui atletic din cadrul „Jocurilor spor
tive africane", care se desfășoară in 
aceste zile pe noul stadion din Lagos 
(Nigeria), a fost decernată învingă
torului probei de 10 000 m. Desfășu
rată pe un itimp călduros și umed, 
cursa a fost dominată de etiopianul 
Mirius Yifter (in virstă de 25 de ani), 
care l-a întrecut la sprint pe princi
palul său adversar, kenyanul Paul 
Mose. Timpul învingătorului : 29’ 04" 
8 10. în celelalte două finale dispu
tate. atletele Okike (Nigeria) și Hart 
(Ghana) și-au adjudecat victoria in 
probele de greutate (13.59 m) și res
pectiv aruncarea discului (41,06 m).

In seriile probei de 400 m garduri, 
cel mai bun timp — 50”7/10 — a fost 
obținut de recordmanul mondial și 
campionul olimpic Akii-Bua (Ugan
da).

In competiția de natație continuă 
să se afirme înotătorii egipteni, care 
au mai cîștigat ineă trei probe prin 
Mohsen Abdelkavi — 100 m bras in 
1T3”O6 10. Fahten Hafifi — 100 m li
ber femei in l’09”56/100 și Aly Kinawi 
■— 200 m libe.r masculin in 2’03”60/100.

Concursul masculin de tenis de 
masă pe echipe a luat sfirșit cu vic
toria formației Nigeriei, care, în fi
nală,. a dispus cu 5—1 de selecționata 
Republicii Arabe Egipt.

Producție a studiourilor americane (realizată de au
torii serialului „Aventuri în epoca de piatră"). Scena
riul : Joseph Barbera, Warren Foster, William Hanna. 
Regia : William Hanna, Joseph Barbera. Cîntece ori
ginale : Ray Gilbert, Doug Goodwin, David Gates.

E rindul lui 
să fie... servit

Despre F.ugen Moroșanu (ges
tionar la depozitul de aprovizio
nare O.C.L. metalo-chimice din 
Iași), i toti amicii lui (și avea 
destui) spuneau sus și tare că 
ins mai amabil ca el, mai va. 
E.M. era nu numai amabil, ci și 
serviabil. Servea direct din de
pozit. mărfuri „pe sprinceană". 
Si asta pină mai ieri cînd, tot 
ridicîiid din sprinceană și miș- 
cînd din urechi, n-a băgat de 
seamă că vinzînd un contoar 
electric s-a... curentat cu un con
trol inopinat. Din una in alta, 
s-a constatat că foarte amabilul 
și serviabilul E.M. adunase fix 
48 000 de lei. Acum e rindul lui 
să fie servit. Si va fi : așa cum 
a adunat el banii, alții i-au și 
socotit, tot la fix... anii pe care-i 
are de ispășit.

Ghici cînd
vine trenul?

Cei care sosesc pentru prima 
dată la 
plăcut 
nouă și 
cru au 
ziția călătorilor mai marii gării 
tulcene : birou de informații. 
Noroc cu ceferiștii întilniți oca
zional, pe peron, care-ți răs
pund cu amabilitate. Mai greu 
însă merge cu telefonul. La sin
gurul aparat instalat în gară 
răspunde... coletăria. Și. cei 
de-acolo, ca să fie lăsați in 
pace, iți inventează, cit ai zice 
pește, trenuri care pleacă peste 
exact... 5 minute, trenuri care 
au sosit de o oră fix, trenuri 
care au... și 10 secunde întîr- 
ziere. Interesant de aflat dacă, 
la cele ce am relatat, vom primi 
răspuns neîntirziat. Dar nu in
ventat.

Tulcea cu trenul rămin 
impresionați de gara 

modernă. Un singur lu- 
uitat să pună la dispo-

Rubrică redactată de
Petre POPA
Gheorcjhe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"
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UNITĂȚILE AGRICOLE SOCIALISTE 
DECORATE CU „ORDINUL MUNCII" CLASA I 

PENTRU OBȚINEREA DE PRODUCȚII 
MARI IN ANUL 1972

De Ea Comisia electorală centrală 
pentru alegerea unor deputati 
in Marea Adunare Națională

27 DE ANI DE LA PROCLAMAREA

REPUBLICII POPULARE ALBANIA

Pentru contribuția adusa la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru participarea activă a țărani
lor cooperatori, muncitorilor, mecanizatorilor, tehnicienilor și inginerilor la ob
ținerea în anul 1972 a unor producții mari și livrarea la fondul de stat a unor can
tități sporite de grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, cartofi, 
legume, fructe, struguri, lapte, lînă și ouă, pe întreaga suprafață avută în cul
tură și la totalul efectivelor de animale, prin decret al Consiliului de Stat a fost 
conferit „Ordinul Muncii" clasa I următoarelor unități agricole socialiste :

în vederea alegerii unor deputați 
în Marea Adunare Națională, la data 
de 4 februarie 1973. în locurile deve
nite vacante au fost depuse, din 
partea Frontului Unității Socialiste, 
candidaturile următorilor tovarăși : 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, în circumscrip
ția electorală nr. 22 Giulești, muni
cipiul București, sectorul 7 ; Gheor
ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, in circumscripția e- 
lectorală nr. 34 Ștefan cel Mare, mu
nicipiul București, sectorul 2 ; loan 
Ceterchi, președintele Consiliului 
Legislativ, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și politice, în 
circumscripția electorală nr. 31 Ana 
Ipătescu, municipiul București, sec
torul 1 ; Pavel Chiorean, prim-secre-

tar al Comitetului municipal Tg. 
Mureș al P.C.R.. președintele co
mitetului executiv al consiliului 
popular municipal, în circumscripția 
electorală nr. 2 Tg. Mureș-Nord. ju
dețul Mureș ; Trandafir Cocârlă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., preșe
dintele comitetului executiv al con
siliului popular județean, în circum
scripția electorală nr. 4 Caransebeș, 
județul Caraș-Severin ; Nicolae Ba
hici. vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
județului Satu-Mare, în circumscrip
ția electorală nr. 4 Culciu, județul 
Satu-Mare ; Gheorghe Bobocea, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al ju
dețului Buzău, in circumscripția e- 
lectorală nr. 11 Nehoiu, județul Bu
zău.

Nefiind contestate, candidaturile au 
rămas definitive.

ÎNTlLNIRE IA MAREA ADUNARE NAȚIONALA
B

„Orașul celor o mie 
de trepte"

Oricine călătorește pe meleagurile albaneze rămîne impresionat de 
realitățile noi ale acestei țări, de realizările poporului care, sub con
ducerea Partidului Muncii, iși manifestă din plin, in anii socialismului, 
capacitățile creatoare.

Se împlinesc astăzi 27 de ani de la un eveniment memorabil în 
istoria acestui popor — proclamarea Republicii Populare Albania. 
Acest act, care a avut loc la mai puțin de un an și jumătate de la eli
berarea țării de sub jugul fascist, incununind luptele purtate cu vitejie 
de poporul albanez pentru libertatea și indeoendența patriei sale,' a 
marcat un moment esențial al marilor transformări, politice, econo
mice și sociale înfăptuite in Albania pe calea vieții noi. Anii ce au 
trecut de atunci au constituit o perioadă de muncă intensă, avîntată, 
rodnică in succese, care au înnoit fața întregii țări mareînd realizări de 
seamă in edificarea societății socialiste.

— C.A.P. Smirna, comuna Grivița, 
jud. Ialomița, (4 502 kg grîu, 5 710 kg 
poi'urpb și 56 111 kg sfeclă de zahăr 
la hectar și 230 ouă pe găină) ;

— Stațiunea experimentală agricolă 
Turda, jud. Cluj, (5 087 kg griu la 
hectar) ;

— C.A.P. „Scinteia", comuna Luna, 
jud. Cluj (5 059 kg griu la hectar) ;

— Stațiunea experimentală agricolă 
Caracal, jud. Olt, (4 853 kg griu la 
hectar) ;

— C.A.P. Drăgănești, orașul Drăgă- 
nești-Olt, jud. Olt, (4 846 kg griu la 
hectar) ;

C.A.P. din comuna Stoeneșli, 
jud. Olt, (4 795 kg griu la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Tudor Vladi- 
mirescu, jud. Brăila, (4 701 kg griu la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Stoicănești, 
jud. Olt, (4 665 kg griu la hectar) ;

— Stațiunea experimentală agricolă 
Lovrin, jud. Timiș, (4 602 kg gnu la 
hectar) ;.

— C.A.P. din comuna Petrești, jud. 
Satu-Mare, (4 594 kg griu la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Poieni, jud. 
Satu-Mare, (4 514 kg griu la hectar) ;

— C.A.P. Nerău, comuna Teremia 
Mare, jud. Timiș (4 508 kg griu la 
hectar) ;

— I.A.S. Corabia, jud. Olt, (4 508 kg 
griu și 2 275 kg soia la hectar) :

— C.A.P. din orașul Salonta, jud. 
Bihor (55 500 kg sfeclă de zahăr la 
hectar, 7,4 kg lină pe oaie, 240 ouă 
pe găină) ;

— C.A.P. din comuna Gheorghe 
Doja, jud. Ialomița, (6 158 kg porumb, 
49 860 kg sfeclă de zahăr și 2 551 kg 
floarea-soarelui la hectar) ;

— C.A.P. Iazu. comuna Scinteia, 
jud. Ialomița, (5 850 kg porumb, 
64 166 kg sfeclă de zahăr și 2 500 kg 
floarea-soarelui la hectar) ;

— C.A.P. din orașul Techirghiol, 
jud. Constanța, (5 500 kg porumb la 
hectar, 225 ouă pe găină) ;

— C.A.P. „Ho Și Min“, comuna Dor 
Mărunt, jud. Ialomița, (5 399 kg griu, 
7 300 kg porumb și 50 000 kg slecla 
de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. „Podgoria", comuna Siria, 
jud. Arad, (6 788 kg porumb și 52 006 
kg sfeclă de zahăr la hectar) ;

— I.A.S. Giarmata, jud. Timiș (6 104 
kg porumb și 10 500 kg struguri la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Grindu, jud. 
Ialomița, (5 810 kg porumb și 47 368 
kg sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din orașul Jimbolia, jud. 
Timiș, (5 775 kg porumb și 50 700 kg 
sfeclă de zahăr la hectar) ;

— I.A.S. Studina, jud. Olt, (5 700 kg 
porumb și 2 286 kg soia la hectar) ;

— C.A.P. „Cuza-Vodă“, comuna 
Castelu, jud. Constanța, (5 699 kg po
rumb și 58 289 kg sfeclă de zahăr la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Lenauheim, 
f dețul Timiș, (5 689 kg porumb și 
60 000 kg sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Luncani, comuna Luna, 
jud. Cluj (5 510 kg porumb și 25 990 
kg legume la hectar) ;

— I.A.S. M, Kogălniceanu, jud. 
Constanța, (5 500 kg porumb la hec
tar, 9,9 kg lină pe oaie) ;

— C.A.P. din comuna Bucecea, jud. 
Botoșani, (50 843 kg sfeclă de zahăr la 
hectar, 3 646 1 lapte pe vacă fura-

— C.A.P. din comuna Gornești, 
jud. Mureș, (57 012 kg sfeclă de zahăr 
la hectar) ;

— C.A.P. Tomnatic, comuna Lovrin. 
jud. Timiș, (56 900 kg sfeclă de zahăr 
și 35 000 kg legume la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Diosig, jud. 
Bihor, (25 000 kg legume la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Ghimbav, 
jud. Brașov, (37 167 kg cartofi la hec
tar) ;

— C.A.P. Căciulești, comuna Gi- 
rov, jud. Neamț, (27 000 kg cartofi 
la hectar, 230 ouă pe găină) ;

— C.A.P. „Someșul", municipiul 
Satu-Mare, (8 715 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. Slavoni, comuna Gostă- 
vațu, jud. Olt, (5 201 kg griu și 8 160 
kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Vințu de Jos, 
jud. Alba, (7 871 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. „înainte", comuna Poia
na Mare, jud. Dolj, (7 309 kg. po
rumb la hectar) ;

— C.A.P. „Șiriana", comuna Șiria, 
jud. Arad, (7 058 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. din comuna Castelu. 
jud. Constanța, (6 900 kg porumb la 
hectar) ;

— C.A.P. „Timpuri noi", comuna 
Poiana Mare, jud. Dolj, (6 876 kg po
rumb la hectar) ;

— C.A.P. Cioroiu, comuna Fălcoiu, 
jud. Olt, (6 809 kg porumb la hectar);

— C.A.P. din comuna Grădiștea, 
jud. Ilfov, (6 591 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. din orașul Zimnicea, jud. 
Teleorman, (6 557 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. Comlăuș, comuna Sin- 
tana, jud. Arad, (6 470 kg porumb la 
hectar) ;

— C.A.P. „înfrățirea", comuna 
Dor-Mărunt, jud. Ialomița, (6 370 kg 
porumb la hectar) ;

— C.A.P. „2 Mai", comuna Limanu, 
jud. Constanța, (6 365 kg porumb la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Luna, jud. 
Cluj, (6 332 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. „Partizanul roșu", orașul 
Zimnicea, jud. Teleorman, (6 315 kg 
porumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Mihâești, jud. 
Vilcea, (6 311 kg porumb la hectar) ;

— Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea, jud. 
Ilfov, (5 083 kg griu și 6 292 kg po
rumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Frăsinet, jud. 
Ilfov, (4 510 kg griu și 6 285 kg po
rumb la hectar) ;

— C.A.P. Căscioarele, comuna Cer
chezii, jud. Constanța, (6 200 kg po
rumb la hectar) ;

— C.A.P. Movilița, comuna Toprai- 
sar, jud. Constanța, (6 188 kg porumb 
la hectar) ;

— C.A.P. Talpos. comuna Batăr, 
jud. Bihor, (6 042 kg porumb la hec
tar) ;

— I.A.S. Ciulnița, jud. Ialomița, 
(6 003 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Potlogi, jud. 
Dîmbovița, (6 000 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. din orașul Dorohoi, jud. 
Botoșani, (5 980 kg porumb la hectar);

— C.A.P. din comuna Movilița, jud. 
Ilfov, (5 938 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna M. Kogălni
ceanu, jud. Constanța, (5 992) kg po
rumb la hectar) ;

— I.A.S. Tirgușor, jud. Constanța, 
(5 915 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. Stoicani, comuna Foltești, 
jud. Galați, (5 898 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. din comuna Sîntana, jud. 
Arad, (5 891 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. Simnartin, comuna Ma- 
cea, jud. Arad, (5 883 kg porumb la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Variaș, jud. 
Timiș, (5 847 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. „Zorile Noi", comuna 
Bilteni, jud. Gorj, (5 829 kg porumb 
la hectar) ;

— C.A.P. Costinești, comuna Tuzla, 
jud. Constanța. (5 805 kg porumb la 
hectar) ;

— C.A.P. „Victoria", din orașul 
Nădlac, jud. Arad, (5 742 kg porumb la 
hectar) ;

— C.A.P. „Dunărea", orașul Zimni
cea, jud. Teleorman, (5 725 kg po
rumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Recaș. jud. 
Timiș, (5 713 kg porumb la . hectar) ;

— C.A.P. Viișoara, comuna Coba- 
din, jud. Constanța, (5 577 kg porumb 
la hectar) ;

— C.A.P. Cruceni, comuna Șagu, 
jud. Arad, (5 633 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. din comuna Movileni, jud. 
Iași, (5 628 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Satchinez, 
jud. Timiș, (5 625 kg porumb la hec
tar) ;

i— C.A.P. din comuna Vulturești, 
jud. Olt, (5 612 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. din comuna Murfatlar, 
jud. Constanța, (5 600 kg porumb la 
hectar) ;

— C.A.P. „Unirea", comuna Livada, 
jud. Arad, (5 569 kg porumb la hec
tar) ;

— I.A.S. N. Bălcescu, jud. Con
stanța, (5 536 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Miloșești, 
jud. Ialomița, (5 518 kg porumb la 
hectar) ;

— C.A.P. Gottlob, comuna Lovrin, 
jud. Timiș, (5 517 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. din comuna Sudiți, jud. 
Ialomița, (5 500 kg porumb la hectar);

— C.A.P. din comuna Grivița, jud. 
Ialomița, (4 636 kg griu și 5 500 kg 
porumb Ia hectar) ;

— C.A.P. „1 Mai", comuna Segar- 
cea-Vale, jud. Teleorman, (2 573 kg 
floarea-soarelui la hectar) ;

_  C.A.P. Uda Clocociov, comuna 
Slobozia Mindra, jud. Teleorman, 
(2 570 kg floarea-soarelui la hectar) ;

— C.A.P. „V. I. Lenin", comuna 
Viziru, jud. Brăila, (2 558 kg floarea- 
soarelui la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Girla Mare, 
jud. Mehedinți, (2 545 kg floarea-soa
relui la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Pristol, jud. 
Mehedinți, (2 515 kg floarea-soarelui 
la hectar) ;

— C.A.P. Coltea, comuna Roșiori, 
jud. Brăila, (60 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar) ;

— C.A.P. Dumbrăvioara, comuna 
Ernei, jud. Mureș, (59 400 kg sfeclă 
de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna lanca, jud. 
Brăila, (55 454 kg sfeclă de zahăr la 
hectar) ;

— C.A.P. din orașul Luduș, jud. 
Mureș, (54 002 kg sfeclă de zahăr la 
hectar) ;

— C.A.P. Săpunari, comuna Lehliu, 
jud. Ialomița, (53 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Moldoveni, 
jud. Neamț, (51 470 kg sfeclă de zahăr 
la hectar) ;

— C.A.P. Jieni, comuna Rusănești, 
jud. Olt, (51 100 kg sfeclă de zahăr la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Albești, jud. 
Prahova, (50 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Gherghița, 
jud. Prahova, (50 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar) ;

— C.A.P. Coniloșu-Mic, comuna 
Comloșu-Mare, jud. Timiș (49 850 
kg sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Șandra, comuna Biled, 
jud. Timiș, (49 800 kg sfeclă de zahăr, 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Sinzieni, jud. 
Covasna, (49 454 kg sfeclă de zahăr 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Chețani, jud. 
Mureș, (48 889 kg sfeclă de zahăr la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Turia, jud. 
Covasna, (48 785 kg sfeclă de zahăr la 
hectar) ;

— C.A.P. Bobda, comuna Cenei, 
jud. Timiș, (48 440 kg sfeclă de zahăr 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Lupșanu, 
jud. Ialomița, (48 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar) ;

— C.A.P. Ștefănești, comuna Ilea
na, jud. Ilfov, (47 812 kg sfeclă de za
hăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Muntenii Bu„ 
zău, jud. Ialomița, (47 509 kg sfeclă 
de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Miercurea 
Nirajului, jud. Mureș, (46 670 kg 
sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Mostiștea, comuna Gur- 
bănești, jud. Ilfov, (46 287 kg sfeclă 
de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Martineni, comuna Cata
lina, județul Covasna, (46 287 kg sfe
clă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Cămin, comuna Căpleni, 
jud. Satu-Mare, (46 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Kadu-Vodă, comuna 
Lupșanu, jud. Ialomița, (45 882 kg 
sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Fierbinți, 
jud. Ilfov, (45 833 kg sfeclă de zahăr 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Cenei, jud. 
Timiș, (45 820 kg sfeclă de zahăr la 
hectar) ;

— C.A.P. Colilia, comuna Cocora, 
jud. Ialomița, (45 625 kg sfeclă de 
zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Triteni—Colonie, comuna 
Tritenii de Jos, jud. Cluj, (45 595 kg 
sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Tritenii de 
Jos, jud. Cluj, (45 423 kg sfeclă de 
zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Brădeanu, 
jud. Buzău, (45 360 kg sfeclă de za
hăr la hectar) ;

— C.A.P. Nazna, comuna Sîncraiu 
de Mureș, jud. Mureș, (45 200 kg 
sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din orașul Sînnicolau 
Mare, jud. Timiș, (45 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Independen
ța, jud. Ialomița, (45 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Gabrielescu, comuna 
Bordei Verde, jud. Brăila, (45 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Cristian, jud 
Brașov, (45 000 kg sfeclă de zahăr și 
35 000 kg cartofi la hectar) ;

— I.A.S. Grabăț, jud. Timiș, 4 613 
kg griu și 2 735 kg soia la hectar);

— I.A.S. Macin, jud, Tulcea, (2 583 
kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Tomnatic, jud. Timiș, 
(2 577 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Drumul Subțire, jud. 
Ialomița, (2 502 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Făcăeni, jud. Ialomița 
(2 460 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Mureș, jud. Mureș, (2 450 
kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Dragalina. jud. Ialomița. 
(2 330 kg soia Ia hectar) ;

— I.A.S. Slobozia, jud. Ialomița. 
(2 328 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Varias, jud. Timiș, (2 306 
kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Jimbolia. jud. Timiș, 
(2 243 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Hirșova, jud. Constanța, 
(2 227 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Insula Mare a Brăilei, 
jud. Brăila, (2 210 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Vetrișoaia, jud. Vaslui, 
(2150 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Miroslava, jud. Iași. (2117 
kg soia la hectar, 3 750 1 lapte pe 
vacă furajată) ;

— I.A.S. Albești, jud. Botoșani, 
(2 012 kg soia la hectar) :

— C.A.P. Chilișeni, comuna Udești, 
jud. Suceava, (32 500 kg cartofi la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Forăști, jud. 
Suceava, (30 008 kg cartofi la hec
tar) ;

— C.A.P. din comuna Udești, jud. 
Suceava, (27 796 kg cartofi la hec
tar) ;

— C.A.P. Siniimbru, comuna Sîn- 
crăieni, jud. Harghita, (27 278 kg 
cartofi Ia hectar) :

— C.A.P. Reuseni. comuna Udești, 
jud. Suceava, (26 900 kg cartofi la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Tușnad-sat, 
jud. Harghita, (26 810 kg cartofi la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Hălchiu, jud. 
Brașov, (25 309 kg cartofi la hectar) ;

— C.A.P. din orașul Gheorghieni, 
jud. Harghita, (25 177 kg cartofi la 
hectar) ;

— I.A.S. Bacău, jud. Bacău. (25 070 
kg cartofi la hectar, 3 520 litri lapte 
pe vacă furajată) ;

— C.A.P. Toplița-Ciuc, orașul 
Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, (25 000 
kg cartofi la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Bervenî, jud. 
Satu-Mare, (30 100 kg legume la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Bucov, jud. 
Prahova, (26 300 kg legume la hec
tar) ;

— C.A.P. „8 Martie", comuna Ul- 
rneni, jud. Ilfov. (25 550 kg legume 
la hectar) ;

— Stațiunea Experimentală Voi- 
nești, jud. Dîmbovița, (17 680 kg 
fructe la hectar) ;

— I.A.S. Focșani, jud. Vrancea, 
(14 400 kg fructe la hectar) ;

— I.A.S. Pecîca, jud. Arad, (4100 
litri lapte pe vacă furajată) ;

I.A.S. Cotnari, jud. Iași, (9,3 kg 
lină pe oaie) :

— I.A.S. Cărei, jud. Satu-Mare, 
(8.5 kg lină pe oaie) ;

— I.A.S. Tășnad, jud. Satu-Mare. 
(7 kg lină pe oaie) ;

— C.A.P. din comuna Drâgănești- 
Vlașca jud. Teleorman, (240 ouă pe 
găină) ;

— I.A.S. Constanța, municipiul 
Constanța, (228 ouă pe găină) ;

— I.A.S. Arad, jud. Arad. (227 ouă 
pe găină) :

— I.A.S. Craiova, jud. Dolj, (225 
ouă pe găină).

în cursul vizitei pe care o între
prinde in țara noastră, dl. Maitri- 
pala Senanayake, membru al Consi
liului Național al Partidului Liber
tății din Republica Sri Lanka, pre
ședintele grupului parlamentar al 
coaliției guvernamentale, ministru 
al irigațiilor și energiei electrice, 
împreună cu soția, a avut o intilnire 
la Marea Adunare Națională cu to

varășii Ilie Murgulescu și Maria 
Groza, vicepreședinți ai M.A.N., și 
Traian Ionașcu, vicepreședinte al 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare. Oaspeții au avut, de 
asemenea, convorbiri cu tovarășul 
Angelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor.

(Agerpres)

...Călătorim, spre orașul Gjirokas- 
tra. După un șir de sate răsfirate 
in pitoreasca vale a rîului Drino. lo
calitatea năzuită, cocoțată in inima 
muntelui și prinsă în îmbrățișarea 
stîncilor, etalează privirilor un ta
blou de o deosebită frumusețe. 
Gjirokastra este principala locali
tate din sudul Albaniei 
derată ca un oraș-muzeu 
loare turistică aoarte. El 
o raritate, 
cit și prin

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat o telegramă 
de felicitare președintelui Camerei 
Reprezentanților a Congresului 
S.U.A., Carl Albert, cu prilejul rea
legerii sale în această funcție.

★
Prof. dr. Richard V. Burks, de la 

Universitatea Wayne din Detroit 
(S.U.A.), care se află într-o vizită de 
documentare în țara noastră, a con
ferențiat miercuri seara la sediul 
Asociației de drept internațional și re
lații internaționale despre perspecti
vele dezvoltării relațiilor economice 
dintre Republica Socialistă România 
și Statele Unite ale Americii.

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, miercuri la 
amiază s-a deschis, la Casa de cul
tură „Fr. Schiller" din Capitală, o 
expoziție de reproduceri după opere 
de Lucas Cranach cel Bătrîn. cu pri
lejul aniversării a 500 de ani de la 
nașterea artistului. Cele peste 50 de 
exponate, trimise de Muzeul din 
Weimar (R. D. Germană), oferă o 
imagine sugestivă a creației acestui 
ilustru reprezentant al Renașterii 
germane, a realizărilor sale de sea
mă în domeniul artei portretului, 
peisajului și naturii moarte.

(Agerpres)

— consi- 
de o va- 
constituiq 

așezare, 
--------------- caselor. 

Toate sînt construite ca niște mici 
citadele, grupate în jurul impună
toarei cetăți — mărturie a unei 
străvechi civilizații — care domină 
întregul peisaj, 
aceste aspecte 
turistică, vizita 
cașul celor o mie de trepte1 
cum i se mai spune — a avut ca 
principal obiectiv cunoașterea vie
ții contemporane a localității, a ac
tivității și preocupărilor cotidiene 
ale oamenilor ei.

atît prin 
arhitectura

Dincolo însă de 
de natură pur 
noastră în „o-

© Radioteleviziunea romana (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concer
tul orchestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii române : Dirijor : KarI 
von Garaguly (Danemarca). Solist : 
Pierre Cochereau (Franța) — 20. 
a Opera Română : Liliacul — 19,30. 
a Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 2(1.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 12, 13 și 14 ianuarie. In țară : 
Vreme în general Închisă. Se 
vor semnala precipitații slabe 
locale, care în jumătatea de 
nord-vest a țării vor fi mai

Alex. Sahla) :
Valentina — 20.
Mic : După. cădere —

20. (sala din str.
Valentin și
• Teatrul
19.30.
• Teatrul
Magheru) : ,
(sala Studio) : O lună Ia țară — 20. 
a Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : 
șirag de perle —■ 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. 
nase“ (sala Savoy) : Revista 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : TrăsnituJ meu 
drag — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu“ : Hanul piraților
— 19.30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română4* : Ghiocei, mărgăritare...
— 19,30.
o Circul „București1 
stelele —- 19,30.

,,C. I. Nottara" (sala
Adio, Charlie — 19.30,

Un

Tă- 
are

Aprindeți

1

4

Interlocutorul nostru, Aleks Lla- 
pa, redactorul șef al ziarului lo
cal, se dovedește un bun cunoscă
tor al istoriei mai vechi și mai noi 
a orașului. „Gjirokastra — ne spu
ne el — era, odinioară, centrul 
unei regiuni a cărei singură acti
vitate economică o reprezenta păs- 
toritul. Pentru a-și cîștiga exis
tența, oamenii erau nevoiți să plece 
în alte zone ale țării sau chiar în 
străinătate. Mulți din ei s-au pră
pădit departe de locurile natale pe 
care le-au iubit și au dorit să le 
revadă pînă în ultima clipă a 
vieții".

Au trecut peste 28 de ani de 
atunci. Ani de muncă intensă. 
Dintr-o „vale a plîngerii", Gjiro
kastra s-a transformat — aidoma 
tuturor celorlalte așezări și re
giuni din Albania — într-o vatră a 
implinirilor pe calea înnoitoarelor 
transformări socialiste. De sus. de 
pe terasa modernului hotel, gazde
le ne arată zona industrială a 
orașului, care se întinde la poalele 
sale, strîngîndu-se intr-un semi
cerc. O adevărată salbă de cupole, 
turnuri și coșuri, fiecare din ele 
punctînd concret — fabrica de în
călțăminte, cea de țigări, tăbăcăria, 
uzina de articole metalice de uz 
casnic, combinatul textil, uzina de 
piese de schimb pentru tractoare, 
fabrica experimentală de fosfați 
etc.

Uzina de articole metalice — sin
gura cu acest profil din Albania 
— a început să funcționeze în 
anul 1965. în prezent, capacitatea 
de producție a întreprinderii de
pășește de opt ori pe cea inițială. 
Nomenclatorul produselor realiza
te aici depășește cifra 90. Aflăm 
că întreprinderea, în cadrul căreia 
peste 90 la sută din procesele teh
nologice sînt mecanizate, reușește 
să acopere în întregime necesități
le țării in articole metalice de uz 
casnic și că, în scurt timp, va 
trece și la exportul unei game va
riate de produse. Preocupări simi
lare există și la combinatul textil.

Sînt realități și perspective Ia 
care nici nil puteau visa pe vre
muri miile de nevoiași de pe aces
te plaiuri. Realități pe care le 
trăiesc urmașii acestora, după 
mai puțin de trei decenii de 
putere populară. Apariția indus
triei a dat un nou sens existenței 
oamenilor. Edificator in această pri
vință apare faptul că 45 la 
sută din populația județului este 
ocupată în prezent în industrie.

Paralel cu industria s-a dezvol
tat și orașul. Populația sa a cres
cut de la 8 000 de locuitori, 
în 1944, la 18 000. Tn parted 
de jos a localității au apărut 
noi blocuri de locuințe, insu-' 
mind peste 2 000 de apartamen
te. Printre noile edificii cu desti
nație socială și culturală figurea
ză spitalul, casa de cultură, cele 
două cinematografe, casa pionieri
lor și clubul muncitoresc. In cu- 
rind vor fi date in folosință un 
modern palat al culturii și un sta
dion. O puternică dezvoltare a 
cunoscut și rețeaua de învățămînt 
a județului. Astăzi, aici funcțio
nează patru școli medii, o filială 
a universității, două școli profesio
nale, un liceu pedagogic — institu
ții în care sînt cuprinși 16 000 de 
elevi și studenți.

...Peste oraș s-a așternut noap
tea. De Ia ferestre strălucesc mii 
de licurici electrici. Privită de jos, 
Gjirokastra apare ca o navă fee
ric luminată. O navă care înfruntă 
oceanul nopții, navigînd spre ori
zonturile luminoase, deschise în 
fața sa, ca și a întregii Albanii 
populare, de munca avîntată, crea
toare a unui popor harnic, stăpin 
pe destinele sale.

Eugen IONESCU

ales' sub formă de ninsoare. 
Vînt potrivit. Temperatura va 
scădea ușor ; minimele vor fi 
cuprinse între minus 11 și mi
nus 1 grad, iar maximele între 
minus 6 și plus 4 grade. Ceață, 
mai ales dimineața și seara, iar 
pe alocuri, în primele zile, 
polei. In București : Vreme în 
general închisă. Se vor semnala 
precipitații slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară. 
Dimineața și seara, ceață. Unul din noile cartiere de locuințe ale orașului Tirana

r
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Iranul oferă vizitatoru
lui nenumărate mărturii 
ale străvechii civilizații 
persane, aidoma unui imens 
muzeu în aer liber. Pretu
tindeni, la Teheran — ca
pitala țării — la Isfahan, 
Șiraz, Tabriz. Persepolis în- 
tilnești vestigiile acestui 
trecut. Dar în acest peisaj 
iși face loc un prezent tu
multuos de prefaceri înnoi
toare. Apar orașe și u- 
zine noi, edificii cul
turale. școli și spi
tale — rod al muncii unui 
popor harnic, hotărit să pă
șească cu fermitate pe fă
gașul progresului social și 
economic.

începutul lui ’73 repre
zintă pentru Iran o peri
oadă distinctă prin impor
tanța ei — perioadă de tre
cere in revistă a înfăptu
irilor de pînă acum și de 
evaluare a perspectivelor 
dezvoltării viitoare. Se îm
plinesc în curînd 10 ani 
de la introducerea progra
mului de reforme econo
mice și sociale, inițiat de 
șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și 
aprobat prin referendumul 
popular de la „6 Bahman 
1341“ (26 ianuarie 1963). A- 
cest vast program cuprinde 
un ansamblu de măsuri 
vizind transformarea în
tregii vieți economice și 
sociale a țării ; el are in 
vedere schimbarea vechilor 
structuri feudale din mediul 
rural, prin desființarea 
marii proprietăți funciare 
și împroprietărirea țărani
lor, industrializarea țării, 
naționalizarea pădurilor și 
resurselor de apă. eman
ciparea femeii, lichidarea 
analfabetismului etc.

înfăptuirea acestui pro
gram a determinat, in dece
niul ce a trecut, adinei 
schimbări în structura eco- 
nomico-socială a țării. Este 
ilustrativ pentru ritmul im
presionant al dezvoltării e- 
conomice faptul că numai 
în cursul anului trecut — 
ultimul an al planului cin
cinal care se va încheia la 
20 martie — sporul dezvol
tării economiei a fost de 14 
la sută. în întreg deceniul,

venitul mediu pe cap de lo
cuitor s-a dublat. Ca rezul
tat al politicii de investiții 
au fost făcuți pași impor
tanți in direcția moderniză
rii diferitelor sectoare ale 
economiei — obiectiv care, 
desigur, necesită în conti
nuare intense eforturi. Este 
elocvent că 85 la sută din 
veniturile provenite din 
comercializarea petrolului 
— cifrate în 1972 la peste 2 
miliarde de dolari — au 
fost destinate înfăptuirii 
unor mari proiecte econo
mice.

conomia Iranului de azi, nu 
este singura căreia i se a- 
cordă o atenție deosebită. 
Ca urmare a eforturilor 
desfășurate pentru înfăptu
irea dezideratului de dez
voltare multilaterală a e- 
conomiei, industria irani
ană s-a diversificat, creîn- 
du-se ramuri noi, cum sint 
siderurgia, metalurgia, con
strucția de mașini, industria 
energetică, minieră.

Un intens proces de mo
dernizare și dezvoltare cu
noaște și agricultura ira
niană. Recent s-a anunțat

odată, spre școlarizarea fi
ilor de țărani și alfabeti
zarea adulților. dezvoltarea 
activității culturale de 
masă.

Viitorul plan de dezvol
tare pe cinci ani — care 
începe la 21 martie — pre
vede crearea a aproxima
tiv 2 milioane noi locuri 
de muncă. Totodată, 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață a lucrăto
rilor din diferitele ramuri 
ale economiei, noul plan 
prevede construirea, din 
fondurile statului, in de-

DE IA COLOANELE STRĂVECHIULUI PERSEPOLIS 
IA SFERELE ARGINTII AIE PETROCHIMIEI

Ca țară deosebit de bo
gată în țiței — anul tre
cut extracția a atins 227 
milioane de tone — Iranul 
a pus în centrul atenției 
extinderea industriei pe
troliere, concentrată în zo
nele din sud. Exploatarea 
petrolului a proliferat o 
întreagă gamă de activi
tăți — de la extracție, 
transport și pînă la pre
lucrarea superioară a pro
duselor. Peisajului iranian 
ii sînt caracteristice imagi
nile marilor instalații de 
foraj, inclusiv al platfor
melor maritime de foraj 
din golful Persic, al rețe
lelor de conducte Și stații 
de pompare pentru trans
portul țițeiului și gazului 
natural, al rafinăriilor și 
complexelor petrochimice. 
Sferele argintii ale uzine
lor petrochimice le intîl- 
nești alături de monumen
tele arhitecturale ale stră
vechiului Iran.

Dar ramura petrolieră, 
deși predominantă în e-

NOTE DE CĂLĂTORIE 
DIN IRAN

la Teheran încheierea ulti
mei etape a aplicării re
formei agrare, care a de
terminat mutații radicale 
în mediul rural. Preocupă
rile în acest mediu, axate 
odinioară exclusiv pe lupta 
împotriva rinduielilor feu
dale, a ignoranței și foa
metei, converg astăzi cu 
precădere spre sporirea 
randamentului pămîntului, 
creșterea suprafețelor cul- 
tivabile și, totodată, îmbu
nătățirea standardului de 
viață al maselor țărănești, 
în acest sens, eforturile 
sint îndreptate spre înfi
ințarea de cooperative ță
rănești și ferme de stat, in
troducerea mecanizării și 
chimizării în agricultură, 
construirea de baraje și sis
teme de irigații și, tot-

cursul viitorilor cinci ani, 
a 1,2 milioane de locuințe 
pentru muncitorii cu veni
turi reduse.

Cu astfel de realizări, 
prezentate, desigur, foarte 
succint, intimpină Iranul a 
zecea aniversare a revolu
ției de la „6 Bahman" — 
realizări care reflectă efor
turile acestei țări pentru 
depășirea subdezvoltării, 
pentru înscrierea sa pe or
bita progresului economic 
și social.

în aceste eforturi. Iranul 
desfășoară o largă coope
rare cu multe state ale 
lumii, printre care și 
România. Relațiile de co
laborare romăno-iraniene, 
bazate pe sentimentele de 
prietenie cu vechi tradiții 
istorice dintre cele două 
popoare, s-au dezvoltat 
fructuos, pe multiple pla
nuri. Vizita în Iran a pre
ședintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. ca 
și vizita Sahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi A-

ryamehr în România, con
vorbirile care au avut loc 
cu aceste prilejuri, întilni- 
rile și tratativele la alte ni
veluri au deschis un cimp 
larg de extindere a coope
rării bilaterale. Pe tărim 
economic, cooperarea ro- 
mâno-iraniană se concreti
zează, intre altele, in con
strucția în comun în Iran 
a unor obieptive de impor
tanță majoră cum sînt Uzi
nele de tractoare de la Ta
briz, Uzina de produse so
dice din vecinătatea orașu
lui Șiraz, Complexul pen
tru industrializarea supe
rioară a lemnului de la 
Neka. Complexul agro-in
dustrial de la Rasht. în do
meniul minier, hidroame
liorații, construcții de ba
raje și silozuri etc.

Consemnind aprecierile 
comune de satisfacție față 
de evoluția relațiilor eco
nomice și comerciale din
tre cele două țări, comisia 
mixtă guvernamentală ro- 
mâno-iraniană, care s-a 
întrunit recent la Bucu
rești. a convenit asupra 
unor noi măsuri, vizind dez
voltarea in continuare a 
colaborării în diverse do
menii. Cu acest prilej au 
fost semnate acordul co
mercial pe termen lung, 
care prevede creșterea cu 
50 la sută a schimburilor, și 
acordul de plăți pe perioa
da 1973—1977. Un cadru fa
vorabil de dezvoltare au și 
relațiile culturale și tehni- 
co-științifice.

în contextul acestei evo
luții ascendente a relații
lor româno-iraniene. a- 
propiata vizită neoficia
lă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu in Iran 
va contribui, fără îndoială, 
la dezvoltarea în continua
re a prieteniei dintre po
poarele noastre, la stimu
larea cooperării multilate
rale dintre România și 
Iran, in interesul reciproc 
al ambelor popoare, al 
cauzei colaborării și destin
derii internaționale, al pă
cii in lume.

Nicolae POPOVICI
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Moment important in evoluția 
relațiilor de prieîenie si colaborare 

româno-iraniene

înlocuită printr-un dialog între popoare"
A

O declarație a ministrului de externe al Franței

PARIS 10 (Agerpres). — Franța 
dorește ca, pe plan internațional, 
înfruntarea dintre blocuri să fie în
locuită printr-un dialog între popoare, 
într-un cadru care să asigure in-

dependența politicii sale, a declarat, 
cu prilejul unei alocuțiuni rostite la 
un dejun oferit în cinstea sa de 
„Cercul republican", Maurice Schu
mann, ministrul francez al afaceri
lor externe.

! "

Ambasadorii României

și Cairo primiți de
• PREȘEDINTELE C.C. AL 

P.C. DIN JAPONIA

Solidaritate cu lupta 
patrioților guatemalezi
Să fie stăvilit valul de teroare

din Guatemala !

Presa iraniană despre apropiata vizită 
a președintelui Nicolae Ceaușescu în Iran
TEHERAN 10 (Agerpres). — Capitala Iranului se pregătește să în- 

tîmpine cu căldură pe președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va face o vizită neoficială în Iran, în zilele de 12 
și 13 ianuarie, ja invitația Șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și a împărătesei Farah Pahlavi Șahbanu.

A u

Temă propusă de Panama pentru viitoarea sesiune 
a Consiliului de Securitate

Presa iraniană acordă spații 
largi deosebitului eveniment, sub
liniind cursul ascendent al rapor
turilor tradiționale irano-române. 
Ziarele „KAYHAN", „AYANDE- 
GAN“, „PEIGHAM-E EMRUZ“ ca
racterizează vizita președintelui 
României la Teheran ca un mo
ment propice pentru un schimb de 
vederi în probleme internaționale 
și de interes reciproc. Se sublinia
ză că relațiile dintre cele două 
țări cunosc o dezvoltare favorabilă, 
cooperarea între acestea fiind fon
dată pe o bază solidă, elaborată 
in cursul vizitelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Iran și a 
Șahinșahului Aryamehr în România.

Făcînd o retrospectivă a relațiilor 
economice dintre cele două țări, 
revista de specialitate „TEHRAN

ECONOMIST" arată că volumul 
schimburilor comerciale dintre 
România și Iran a crescut, în ulti
mii 5 ani, de peste 6 ori, iar in 
1972 acesta a înregistrat o creștere 
de 20 la sută comparativ cu anul 
1971.

în ultimele zile, radioteleviziu- 
nea iraniană a inclus în programele 
sale muzică populară românească, 
precum și filme documentare o- 
glindind aspecte semnificative ale 
vieții economice și sociale din țara 
noastră.

Expoziția de fotografii „România 
azi", inaugurată cu citeva zile in 
urmă, în clădirea Palatului central 
al tineretului din Teheran, se 
bucură, în continuare, de un deo
sebit succes, reflectat atit prin 
numărul mare de vizitatori, cit și 
de presa iraniană.

CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager
pres). — Guvernul panamez a ce
rut oficial Consiliului de Securitate 
al Națiunilor Unite ca viitoarea se
siune a acestui organism să se des
fășoare la Ciudad de Panama, în
tre 15 și 21 martie a.c. Ambasadorul 
panamez la O.N.U., Aguilino Boyd, 
va prezenta consiliului și problemele 
legate de tratatul asupra Canalului 
și zonei Panama, semnat cu Statele 
Unite in 1903.

Ministerul de Externe al statului 
Panama a anunțat, într-un comuni
cat dat publicității în capitală, că 
tema principală a viitoarei sesiuni 
propusă de țara-gazdă a reuniunii 
va fi „examinarea măsurilor suscep
tibile să contribuie 
oii și securității în 
movarea cooperării 
America Latină".

TOKIO 10 — Corespondentul A- 
gerpres FI. Țuiu transmite : Pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
Sanzo Nosaka, a primit pe amba
sadorul român la Tokio, Iosif Gheor
ghiu, într-o vizită de rămas bun, cu 
ocazia încheierii misiunii acestuia în 
Japonia.

în numele conducerii P.C.J., Sanzo 
Nosaka a transmis un mesaj de salut 
și cele mai bune urări de sănătate 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Ambasadorul român a fost primit, 
totodată, de Masashi Ishibaschi, se
cretar general al Partidului Socia
list din Japonia.

I
i

'• ■

'"s. '

ta întărirea pă- 
lume și Ia pro- 
internaționale în

• PREȘEDINTELE 
NULUI

SUDA-

IMPORTANTE SUCCESE ALE FORȚELOR

DE ELIBERARE
ALGER 10 (Agerpres). — Surse ale 

Frontului de Eliberare a Mozambi- 
cului — FRELIMO — relevă că, de 
citeva zile, trupele portugheze con-
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Demonstranți pe străzile Londrei cerînd încetarea grabnică a războiului din Vietnam

P. C. din Argentina sprijină programul
Alianței Populare

• ,,Unirea tuturor forțelor democrate și antiimperialiste — 
garanție a 
în țară”

înfăptuirii unor transformări revoluționare

10 (Agerpres). — 
din Argentina a

DIN MOZAMBIC
de generalul Kaulza Arriaga,duse 

comandantul-șef al regiunii milita
re Mucumbura, din apropiere de 
frontiera rhodesiană, au suferit în
semnate pierderi în oameni și ma
teriale, în urma atacurilor declanșa
te de forțele de eliberare mozambi- 
cane.

Regiunea 
pierderile 
gheze se 
— a fost 
lupte, în 
anul trecut, cînd FRELIMO și-a im
pus aici controlul, privind trupele 
coloniale de posibilitatea de a primi 
din Rhodesia alimente, armament și 
muniții.

în prezent se dau lupte grele tn 
provincia Tete, unde trupele portu
gheze încearcă să reocupe 
vest pentru a avea o cale 
spre șantierul barajului de 
ra-Bassa.

KHARTUM 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Democratice Su
dan, general-maior Gaafar Mo
hammed El-Numeiry, l-a primit pe 
ambasadorul român la Khartum, 
Florian Stoica. Cu acest prilej a a- 
vut loc o convorbire în cadrul că
reia președintele sudanez și-a ex
primat satisfacția față de evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre România 
și Sudan.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

Mucumbura — unde 
suferite de trupele portu- 
ridică la 200 soldați morți 
adesea teatrul unor aprige 
special în luna decembrie

• PRIMUL MINISTRU
R. A. EGIPT

AL

A- 
Pri-

zona de 
de acces 
la Cabo-

CAIRO 10 — Corespondentul 
gerpres N. Lupu transmite : 
mul ministru egiptean, Aziz Sedki, a 
primit, la Cairo, pe ambasadorul ro
mân în Republica Arabă Egipt, Ti
tus Sinu, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în această țară. Cu a- 
cest prilej, premierul egiptean a re
levat cu satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări, ca urma
re a vizitei în Egipt a președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și a convorbiri
lor șefului statului român cu pre
ședintele Anwar Sadat.

agențiile de presă

PARIS 10 (Agerpres). — O nouă 
convorbire confidențială a avut loc 
miercuri la Patis între Le Duc Tho, 
consilierul special al delegației R. D. 
Vietnam la Conferința în problema 
vietnameză, și Henry Kissinger, 
consilierul special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale.

PARIS 10 (Agerpres). — Răspun- 
zînd apelului lansat de 52 diverse 
organizații franceze, un număr de 
delegații, reprezentind cercuri poli
tice, sindicale, religioase etc., au 
prezentat Ambasadei S.U.A. la Paris 
note de protest în legătură cu con
tinuarea de către Statele Unite a 
războiului împotriva poporului viet
namez — transmite agenția France 
Presse. Delegația Partidului Comu
nist Francez a fost condusă de Jac
ques Duclos, senator, membru al 
Biroului Politic al P.C.F.

BUENOS AIRES 
Partidul Comunist 
hotărît să participe la campania 
electorală în vederea alegerilor prezi
dențiale, care urmează să aibă loc 
la 11 martie a.c., acordînd _sprijinul 
său candidaților ..................
Această coaliție 
candidaturile dr. Oscar Alende, 
funcția de președinte, și pe 
Horacio Sueldo, la funcția 
președinte.

în declarația C.C. al P.C. 
gentina se subliniază că partidul va 
milita pentru obținerea unui larg 
sprijin al forțelor antiimperialiste în 
favoarea candidaților Alianței Po
pulare. Hotărirea P.C. din Argentina, 
se arată în continuare în document,

Alianței Populare, 
electorală " susține 

la 
cea a lui 
de vice-

din Ar-

este motivată de faptul că o serie de 
obiective înscrise în programul aces
tei coaliții corespund intereselor unor 
largi sectoare ale maselor populare, 
între acestea figurează promovarea 
unei politici externe independente, 
antiimperialiste, realizarea reformei 
agrare și instaurarea unui sistem de
mocratic stabil in țară etc.

Declarația afirmă necesitatea for
mării unui adevărat front ai elibe
rării și a unui guvern de tranziție pe 
o bază largă de coaliție.

„Numai pe această cale, a unirii 
tuturor forțelor democrate și antiim
perialiste, se pot înfăptui transfor
mări revoluționare în Argentina" — 
se subliniază în declarația Partidului 
Comunist.

Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G.. și Horst Sin- 
dermann, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, l-au primit pe Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D. Vietnam, 
care se află intr-o vizită la Berlin.

Secretarul general al 
0 N.U Kur* Waldheim, va vizita, 
în intervalul 3—17 februarie a.c., 
India, Pakistanul, Bangladesh, Tai- 
landa și Japonia, se anunță într-o in
formare oficială dată publicității la 
sediul Organizației Națiunilor Unite.

Președintele R.A. Egipt, 
Anwar Sadat, va face o 
vizită în R.S.F. Iugoslavia, 
Ia invitația președintelui Iosip Broz 
Tito. Cu acest prilej, cei doi preșe
dinți vor proceda la un schimb de 
vederi in legătură cu evoluția situa
ției internaționale și vor examina 
posibilitățile de promovare a relați
ilor bilaterale.

Președintele Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, a sosit la 
Pekin într-o vizită

fost întîmpinat de Ciu En-lai, premi
erul Consiliului 
neze, și de alte

de Stat al R.P. Chi- 
oficialități.

Ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei, Masay°shi 
Ohira, a declarat că va cere, cu pri
lejul reuniunii de la 23 ianuarie a 
Comitetului consultativ pentru secu
ritate Japonia — S.U.A., asigurări 
cu privire la o retragere imediată 
a trupelor americane de la aeropor
tul Naha, din Okinawa.

Convorbirile egipteano-li- 
bienO I"a Tripoli au continuat, 
miercuri, convorbirile dintre pre
ședintele R. A. Egipt, Anwar Sadat, 
care întreprinde o vizită în capitala 
libiana, și președintele Libiei, Moa- 
mer El Geddafi. în cursul convorbi
rilor au fost abordate probleme pri
vind măsurile pentru realizarea uniu
nii dintre Libia și Egipt, care ar 
urma să intre în vigoare la 1 sep
tembrie 1973, precum și aspecte ale 
situației din Orientul Apropiat.

oficială. El a

BELGIA Un nou guvern

0 întâlnire a reprezentan
ților forțelor patriotice din 
Laos cu cei ai regimului de 
la Vientiane 3 3VUt loc 13 Vien_ 
tiane. In cursul întîlnîrii, Houm 
Sipaseuth, conducătorul delegației 
Frontului Patriotic din Laos, a sub
liniat din nou necesitatea aplicării 
soluției politice propuse de reprezen
tanții frontului, la 6 martie 1970, în 
vederea încheierii conflictului și 
instaurării păcii în Laos.

sau alegeri anticipate ?
SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager

pres). — în centrul capitalei chiliene, 
pe bulevardul Bernardo O’Higgins, a 
avut loc un amplu miting de solida
ritate cu lupta poporului vietnamez. 
Cu acest prilej au luat cuvîntul re
prezentanți ai conducerii Partidului 
Socialist din Chile și ai altor par
tide democratice chiliene, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei din San
tiago de Chile a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, exprimînd solidari
tatea internaționalistă a popoarelor 
lumii față de lupta poporului vietna
mez, împotriva agresiunii imperia
liste.

TOKIO 10 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Indiei, Swaran 
Singh, aflat la Tokio într-o vizită ofi
cială, a condamnat, în cadrul unei 
conferințe de presă, bombardamentele 
S.U.A. asupra teritoriului R.D. Viet
nam. „Ne pronunțăm, a spus el, pen
tru retragerea neîntârziată a tuturor 
trupelor străine din Vietnam, pentru 
ca problema vietnameză să fie rezol
vată de poporul vietnamez însuși și 
in această zonă să fie instaurată cit 
mai curind posibil pacea".

Negocierile pentru con
stituirea noului cabinet 
belgian urmează să se în
cheie spre sfirșitul acestei 
săptămini, „într-un fel sau 
altul", după termenii folo
siți de Edmond Leburton, 
însărcinat de regele Bau- 
douin cu misiunea de for
mare a guvernului. După 
cum se știe, liderul parti
dului socialist a preluat a- 
ceastă misiune în vederea 
soluționării crizei guverna
mentale, în urmă cu trei 
săptămini, după tentativa 
eșuată a lui Joseph de Sae
ger, exponent al partidului 
social-creștin. Observatorii 
politici apreciază că, in ca
zul unui nou eșec, suvera
nul va hotărî dizolvarea 
parlamentului, ceea ce va 
duce, implicit, la organiza
rea de alegeri generale an
ticipate.

O asemenea situație — 
notează 
presă — 
surpriză 
belgiană
După cum se știe, 
Eyskens, fostul premier al 
ultimei coaliții guverna
mentale — alcătuită din re
prezentanții partidelor ma
joritare în parlament : so
cial-creștin și socialist —

comentatorii de 
nu ar apărea ca o 
pe scena politică 
a ultimilor ani. 

Gaston

și-a reînnoit la începutul 
anului trecut mandatul, în 
urma alegerilor din noiem
brie 1971, devansate cu a- 
proape șase luni. Scontin- 
du-se că se va desfășura 
intr-un moment politic fa
vorabil, scrutinul anticipat 
era conceput să confirme 
modificările aduse Consti
tuției și, mai ales, să redu
că pierderile înregistrate de 
coaliție in precedentele con
fruntări electorale. Rezul
tatul alegerilor nu a răs
puns însă pe deplin; aștep
tărilor, noul cabinet consti- 
tuindu-se pe un fundal e- 
conomic și social purtînd 
amprenta compromisului în
tr-o scrie de probleme ale 
politicii interne, caret______  ... , nu
și-au putut găsi o soluție de 
durată.

Se știe că una dintre a- 
ceste probleme, care fră- 
mîntă de citeva decenii via
ța politică a Belgiei, o re
prezintă disputele dintre 
cele două comunități — 
flamandă și valonă. Deși 
premierul Eyskens reușise 
să obțină 
lament a 
tuționale, 
principiu 
atunci cînd reforma a tre-

votarea în par- 
reformei consti- 
care rezolva în 
această problemă.

buit să fie transpusă In 
practică, disputa s-a rea
prins, determinind demisia 
cabinetului.

în același timp, nu tre
buie ignorate o serie de 
probleme ce se manifestă 
în sfera vieții economice, 
cum ar fi accentuarea spi
ralei inflaționiste (anul tre
cut s-a înregistrat o creș
tere a prețurilor de peste 6 
la sută), tendința de „su
praîncălzire" a economiei 
etc. Pe de altă parte, pe 
plan social se resimte o 
anumită tensiune, ca ur
mare a creșterii șomajului 
și amplificării mișcărilor 
revendicative.

în aceste . .
Saeger nu a reușit să re
facă vechea 
ceea ce 11 privește pe 
burton, acesta intenționează 
să acționeze potrivit for
mulei lansate de periodicul 
socialist „LA RELEVE" : 
„Totul pe masă — și toți in 
jurul mesei". El a precizat 
că prin această expresie ur
mărește realizarea unei în
țelegeri „globale" asupra 
problemelor politice, econo
mice și sociale, ca și alcă
tuirea unui guvern tripartit, 
cu participarea partidelor

condiții, de

coaliție. In
Le-

socialist, social-creștin și li
beral. Consultările desfășu
rate pînă acum ilustrează 
însă persistența unor di
vergențe referitoare la o 
serie de capitole din pro
gram ca, de pildă, învăță- 
mîntul. Renunțind la postul 
de prim-ministru în 
guvern, partidul 
creștin reclamă în 
o serie de concesii 
mai ales, de o reconsiderare 
a competențelor organelor 
regionale, ceea ce ar impli
ca și o revizuire a Consti
tuției țării, 
liștii, cit și 
ferm unor 
puneri.

Comentînd recentele e- 
voluții ale crizei politi
ce din Belgia, agenția 
France Presse menționa că 
„sarcina lui Leburton se do
vedește cu fiecare zi mai 
dificilă". Se va ajunge oare 
Ia o nouă formulă guver
namentală sau va fi nece
sară organizarea de alegeri 
care să decidă lucrurile ? 
— aceasta este întrebarea 
pe care și-o pun cu insis
tență observatorii politici 
belgieni.

viitorul 
social- 
schimb 
legate,

Or, atit socia- 
liberalii se opun 
asemenea pro-

Viorel POPESCU

Comunicat comun japo- 
no—indian. Swaran Sinsh- minis
trul afacerilor externe al Indiei, și-a 
încheiat vizita oficială în Japonia, 
efectuată la invitația ministrului ni
pon de externe, Masayoshi Ohira. în 
comunicatul comun dat publicității, 
cei doi miniștri salută tendințele in
ternaționale spre destindere. în spe
cial in Asia și în Europa. Ei au ex
primat speranța că acest curs va 
continua. Swaran Singh a salutat 
stabilirea relațiilor diplomatice in
tre Japonia și China, relevînd că 
această acțiune aduce o contribuție 
la întărirea păcii și stabilității în 
Asia. Masayoshi Ohira a exprimat, 
la rîndul său, speranța că probleme
le indo-pakistaneze vor fi soluțio
nate pașnic, prin negocieri bilaterale.

CAMPANIE
MANAGUA 10 (A- 

gerpres). — Parla
mentul latino-ameri- 
can — organism re
gional reprezentind 
parlamentele majori
tății țărilor latino-a
mericane — a lansat 
o campanie de ajutor 
pentru Nicaragua, in
titulată „Operațiunea 
continentală Ruben 
Dario", in vederea e- 
liminării daunelor

Știrea despre asasinarea secretaru
lui general al Partidului Muncii din 
Guatemala, Bernardo Alvarado Mon
zon, și a altor șase militanți de frun
te ai acestui partid frățesc a fost pri
mită cu profundă indignare și vie 
condamnare de opinia publică din 
România, de întregul popor român, 
animat de sentimente de frăție și so
lidaritate internaționalistă față de 
lupta eroicilor militanți comuniști, a 
tuturor patrioților guatemalezi.

Așa cum a devenit cunoscut, Ber
nardo Alvarado Monzon și ceilalți 
conducători ai Partidului Muncii din 
Guatemala au fost supuși unor schin
giuiri sălbatice și apoi uciși din or
dinul guvernului reacționar al gene
ralului Carlos Arana Osorio. Acest 
asasinat constituie încă o manifestare 
a valului de teroare dezlănțuit de 
regimul de la Ciudad de Guatemala 
împotriva comuniștilor, a tuturor 
forțelor progresiste și democratice 
ale țării. Condamnînd cu vehemență 
prigoana împotriva patrioților din 
Guatemala, partidele comuniste, 
socialiste și populare de pe con
tinentul american 
în declarația pe 
recent publicității, 
în ziarul nostru : 
actuale din Guatemala 
fapte obișnuite uciderea unor mili
tanți pe tărim obștesc cu rafale de 
armă în plină stradă, cadavre muti
late, ciuruite de gloanțe, abandonate 
pe marginea șoselelor, aruncarea ad
versarilor regimului din avioane sau 
elicoptere în craterele vulcanilor ac
tivi sau în viitoarea mării, dispariția 
„misterioasă" a oamenilor. Victimele 
acestei terori sînt nu numai comuniștii 
și alți revoluționari, ci și diferiți cetă
țeni, conducători de partide demo
cratice, de sindicate și alte organi
zații obștești sau reprezentanți ai 
cu'/urii și științei".

Secretarul general al Partidului 
Muncii din Guatemala și ceilalți ac
tiviști de frunte ai partidului au 
fost arestați la sfirșitul lunii 
septembrie. Deși știrile pot cu greu 
străpunge bezna terorii, rețin aten
ția dezvăluirile zguduitoare ale zia
rului „Le 
versiunea 
„dispariție 
informate, 
toți cei șapte conducători ai partidu
lui muncii au fost „torturați, uciși, 
tăiați în bucăți și aruncați dintr-un

au subliniat 
care au dat-o 

reprodusă ieri 
„în condițiile 

au devenit

Monde", care, dezmințind 
oficială despre așa-zisa 
misterioasă", citind surse 
aducea la cunoștință că

transmit
Pioir Jaroszewicz, pre?e_ 

dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a sosit, la 10 ianuarie, 
într-o vizită oficială în India. La so
sire, oaspetele a fost întîmpinat de 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, și de aii» persoane ofi
ciale.

Regina Elizabeth a II-a a 
Anglieiva ef,ectua in luna iulie ° 
vizită în Canada — a anunțat, în 
Camera Comunelor, premierul cana
dian, Pierre Elliott Trudeau. Suve
rana britanică va reveni la Ottawa 
în luna august, pentru a participa la 
reuniunea șefilor de stat și de gu
vern din țările membre ale Common- 
wealthului.

Un nou proces cu carac
ter politic îndreptat împotriva 
adversarilor regimului, 
inițiat la Lisabona" de 
țile portugheze. Cele șase 
inculpate sînt învinuite de „activități 
subversive" și apartenență la „Li
ga de uniune și de acțiune revoluțio
nară".

a fost 
autorită- 
persoane

Vn locuitor din Ghana, de 170 
de ani, a decedat de curind, 
lăsind in urma lui 50 de copii 
și 150 de nepofi și strănepoți. 
El a fost martorul vinzărilor 
de sclavi operate pe aceste me
leaguri de negustorii europeni 
și americani de acum un secol 
și jumătate.

Marîin Bormann a murit ?
Dr. Hans Jurgen Spengler, de la Insti
tutul de medicină legală din Berli
nul Occidental, a afirmat că, după 
toate probabilitățile, Martin Bormann 
a murit la Berlin. în ultimele zile 
ale celui de-al doilea război mon
dial. In sprijinul afirmațiilor sale, 
specialistul aduce rapoartele elabo
rate în urma examinării a două 
schelete, deshumate la 7 decembrie 
și analizate la institutul în care ac
tivează. Spengler arată că unul din 
aceste schelete este în mod sigur al 
lui Martin 
lui Ludwig 
personal al 
la această

celălalt al 
fost medic 
declară că 
ajuns 

urma analizării radiografiilor 
tate ale întregului schelet 
deosebi a maxilarelor.

DE AJUTOR PENTRU
provocate tn această 
țară de cutremurul 
din 23 decembrie 1972. 
în acest 
trimise 
ilustrind 
cauzate 
tuturor șefilor de sta
te latino-americane. 
precum și S.U.A., Ca
nadei și statelor eu
ropene. Totodată, co
municatul dat publici
tății de Parlamentul

sens vor fi 
documente, 
prejudiciile 

de cutremur,

Bormann, iar 
Stumpfegger, 
lui Hitler. El 
concluzie s-a în 

repe- 
Și în-

BU- 
din 

care 
con-

NICARAGUA
latino-american 
gerează statelor 
America Latină, 
vor să-și aducă
tribuția la reconstruc
ția orașului Managua, 
să efectueze împru
muturi Ia „Banca in- 
teramericană pentru 
dezvoltare", fixîndu-și, 
din proprie inițiativă, 
cota de participare la 
ajutorul pentru Nica
ragua.
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avion în apele Oceanului Pacific, 
mormînt mut pentru atîția alți dis
păruți anonimi".

O asemenea crimă monstruoasă, 
care sfidează conștiința umanității, îi 
stigmatizează pe autorii lor — guver
nanții din Guatemala — ce reprezintă 
unul din cele mai reacționare regi
muri din lume. Este, de altfel, sem
nificativ că din anul 1954 au căzut 
victime ale terorii sîngeroase a auto
rităților și a organizațiilor patronate 
de acestea peste 15 000 de oameni, 
dintre care 4 000 numai în ult’mii doi 
ani, de cînd la conducerea ță.ai se 
află generalul Osorio. încă în timpul 
campaniei electorale, acesta declara 
că nu va ezita să transforme țara în
tr-un cimitir.

Persecuțiile anticomuniste, asasina
tele în masă sînt îndreptate împotriva 
tuturor forțelor democratice t(i pro
gresiste, a întregului popor guatema
lez, al cărui exponent fidel este Par
tidul Muncii din Guatemala. Se știe 
că Guatemala oferă tabloul unei țări 
cu o economie aflată într-o situație 
catastrofală, cu un nivel de trai din 
cele mai scăzute din lume. Avînd 
sprijinul oligarhiei trădătoare de țară 
și al reacțiunii din afară, guvernanții 
guatemalezi încearcă cu disperare să 
se mențină la putere, neezitind să re
curgă la asasinate pentru a zăgăzui 
lupta maselor populare dornice de 
libertate, pentru a se opune valului 
de transformări revoluționare care 
cuprinde continentul latino-american.

Dar chiar și în aceste condiții din 
cele mai grele, lupta maselor 
populare, în frunte cu comuniștii, nu 
a putut și nu va putea fi înfrântă. 
Poporul român are convingerea fer
mă că, în ciuda marilor jertfe' 
sînge, lupta Partidului Muncii 
Guatemala va fi în cele din urmă în
cununată de victorie, pentru ca de 
partea sa se află dreptatea, poporul 
guatemalez, ale cărui interese funda
mentale le slujește cu credință.

Exprimindu-și deplina solidaritate 
cu comuniștii guatemalezi, cu lupta 
poporului acestei țări pentru liber
tate, democrație și progres, comhniș- 
tii români, întregul nostru popor în
fierează cu energie asasinarea ' se
cretarului general al Partidului Mun
cii din Guatemala, a celorlalți 
ducători ai partidului, cer să se 
capăt masacrelor, tuturor actelor de 
represiune contra patrioților guate
malezi !

VARȘOVIA

Consfătuirea

de 
din

con- 
pună

economic
CorespondentulVARȘOVIA 10 —

Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
Sub președinția lui Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., la 
Varșovia a avut loc consfătuirea ac
tivului de partid 
făcut o apreciere 
nute anul trecut 
cinile pe 1973.

Consfătuirea a 
Edward Gierek, 
1973 trebuie să fie un 
rapide a venitului național, a r’o- 
ducției industriale și agricole, un au 
al îmbunătățirii in continuare a vieții 
populației. Pentru aceasta, a afirmat 
el, trebuie să fie mobilizate rezervele 
și energia întregului popor.

Piotr Jaroszewicz. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, a făcut o prezentare a rezulta
telor îndeplinirii planului dezvoltării 
social-economice a țării în 1972, și a 
principalelor sarcini pe anul l?rS,

*

Primul secretar al 
Edward Gierek, l-a 
tarul general al P.C. Peruan. Jorge 
de] Prado, care efectuează o vizită in 
Polonia.

și economic care a 
a realizărilor obți- 
și a examinat sar-

fost 
care

deschisă 
a relevat 
an al creșterii

de 
că

C.C. al P.M.U.P., 
primit pe secre

Plenara C.C. al P.C.
din Luxemburg

LUXEMBURG 10 (Agerpres). — 
Plenara C.C. al P.C. din Luxemburg, 
consacrată examinării situației poli
tice din țară, a adoptat hotărirea ca 
următorul congres al partidului să 
fie convocat în zilele de 24—25 mar
tie a.c.

La plenară a luat cuvîntul preșe
dintele P.C. din Luxemburg, Domi
nique Urbany, care, într-un 
lansat Partidului Socialist și sindi
catelor din țară, a relevat necesitatea 
realizării unei alianțe a forțelor de 
stingă.

Moțiune a opoziției

apel

respinsă in parlamentul
canadian

OTTAWA 10 (Agerpres). — O mo
țiune a opoziției conservatoare (care 
dispune în Camera Inferioară a par
lamentului canadian de 107 locuri), 
preconizînd amînarea dezbaterilor pe 
marginea „Discursului Tronului" — 
document guvernamental programa
tic — a fost respinsă, marți, cu 154 
de voturi contra 104.

Guvernul premierului Pierre Elliott 
Trudeau — minoritar în situația în 
care Partidul Liberal, din care face 
parte premierul, dispune de numai 
109 din cele 264 de locuri ale Came
rei Comunelor — a înregistrat, ast
fel, o primă victorie, favorizată de 
ralierea, Ia poziția grupului de depu- 
tați liberali, a reprezentanților Par
tidului Nou Democrat și ai Partidului 
Creditului Social.

București


