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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

De la Porțile de Fier

10 milioane kWh 
energie electricăHidrocentrala de la Porțile de Fier a furnizat sistemului energetic național, pină miercuri dimineață. 10 milioane kilowați oră energie electrică peste sarcinile de plan ce i-au revenit de la începutul nanului.
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MAI MUT, MAI BIKE, MAI REPEDE.
MAI EFICIENT - 

liniile de fnriă ale
chemărilor la întrecerea socialistă

Combinatul siderurgic Galați
către toate colectivele 

din întreprinderile industriei 
metalurgiceînsuflețiți de un puternic entuziasm pentru transpunerea tn fapte a mărețului program elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, a măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, muncitorii, inginerii, maiștrii și tehnicienii de la Combinatul siderurgic Galați, în frunte cu comuniștii, adresează tuturor colectivelor^ de muncă din industria metalurgică chemarea Ia întrecere pentru depășirea nivelului maximal al sarcinilor ce revin siderurgiei romanești în anul 1973. angajindu-se să depășească prevederile planului de stat; la nivelul maximal, după cum urmează :— 50 000 tone tontă ;— 50 000 tone oțel ;— 15 000 tone laminate finite :— 5 000 tone tablă și bandă laminată la rece.In felul acesta, indicatorii valorici planificați vor fi depășiți eu:— 153 000 000 Iei Ia producția globală ;— fOO 000 000 Iei la producția-marfă ;— aportul valutar suplimentar prin export cu 8 000 000 lei valută.Va crește gradul de folosire a capacităților de producție Ia agregatele de bază față de anul 1971 cu :— 10 la sută la oțelărie ;— 4 la sută Ia laminorul de tablă groasă ;— 25 la sută la laminorul de benzi la cald ;— 20 la sută la laminorul de benzi la rece.Vom îmbunătăți indicatorii de eficiență economică. Pe baza unor mă-

(Continuare în pag. a III-a)

Institutul fe proiectări si cercetări 
pentru industria metalelor 

mferoase si rare - fticurestî 
către colectivele tuturor unităților 
de cercetare și proiectare din țară însuflețiți de semnificația istorică a hotărîrilor adoptate de-Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului din iulie 1972 in vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. a' accelerării progresului eeonomico-social. al României, cercetătorii și proiectanții Institutului de proiectări și cercetări pentru industria metalelor neferoase și rare (I.M.N.R.) — București cheamă la întrecere toate colectivele de cercetare și proiectare din țară pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1973, pentru a-și spori contribuția la asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii actualului cincinal înainte de termen. /Colectivul institutului nostru se angajează :A. în activitatea de cercetare1. Elaborarea de tehnologii eficiente, care să permită valorificarea complexă și introducerea în circuitul economic a noi surse de materii prime cu conținut scăzut de metal ; valorificarea cuprului, molibdenului, wolframului din minereuri sărace ; valorificarea titanului și zirconiului din minereurile sărace indigene.2. Perfecționarea actualei tehnologii la Uzina metalurgică de metale neferoase — Baia Mare, in vederea creșterii capacității de producție cu (Continuare în pag. a Ill-a)

PLĂCI FIBROLEMNOASE 
MINATE 

PE AMBELE PARTILa Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului din Suceava a fost introdus, recent, în fabricație un nou produs : plăcile fibrolemnoase melaminate pe ambele părți.Qatorită calităților lor esteti- co-funcționale, ele pot inlocui cu succes mobilierul din ’lemn, fiind utilizate, de asemenea, in construcția interioarelor vagoanelor de călători, cabinelor telefonice, navelor de pasageri.
( ”Popas la poală de munte, în drum spre șantierul de la Someș....Apusenii de Cluj, iarnă avană, pîcloasă. Mîzgă primejdioasă pe drumul Feleacului și chiciură grea, imaculată pe versan- ții de la confluența Someșului Cald cu Someșul Rece. Indiferent la numele dat de oameni celor două ape. gerul de pină mai ieri le-a pus amîndurora a- ceeași platoșă de gheață... De jur împrejur, cit. vezi cu ochii, masivi scunzi, robuști. acoperiți cu pădure de argint încremenită „fără dulce glăsuire" in amiaza iertată de Vînt. Pierdut în valea afundă, dominată sever de cei doi versanți. trăiești tulburător — ca și pe culmile Lotrului, ca -*Și printre cleanțurile de la Argeș, ca și la Dunărea Porților de Fier — sentimentul că te afli într-una dintre albiile istoriei neamului... Cauți, spre zările de dincolo de crenelura masivilor. cetățile Clujului și Turzii,. cărora parcă le simți, respirația grea de evenimente ale istoriei vechi și prezente. Iți re- compui în gînd verticala ■ monumentului Bobîlneî, văzut de eurîrid pe drumul către aceste locuri. . Explprezi depărtările către Al bă cui lui Horea, către , ȚebCa lui Avram Iancu și „vezi" desenate limpede in zăpada puțină drumurile seculare ale moților din cartea de istorie, din versul baladei despre ciubărari tari și săraci/ca roca, pe care pardă-i aștepți să se ivească pe culmi, ducînd de dirlogi cai mărunți și pietroși sau călcînd apăsat cu opinci dacice lingă roata mare a. carelor cu coviltir — „carăle laneu-1 lui“...Dar acolo, pe culme.
<_____________ ____

Sensibil diferențiată, realitatea publicului românesc de astăzi descoperă, la contactul nemijlocit cu opera de artă de fiecare dată, alte ipostaze ale atitudinii in fața vieții. Căci arta însăși, reflex nemijlocit al realității înconjurătoare, descoperă de fiecare dată noi fațete ale acestei realități. Gestul artistului se intîlnește și se confundă în aceste condiții cu reacția publicului față de opera sa, de- monstrînd că artistul no se poate defini decit in raport cu societatea, că arta nu poate fi concepută în afara socialului.Clădirea in care se află sediul bibliotecii comunale și al cinematografului din Domnești — Argeș a fost îmbogățită de curind cu lucrări de artă plastică contemporană — pictură, sculptură și grafică, inițiativa societății culturale ’ „Luca Paul", sprijinită generos de organele locale și de un grup dintre cei mai buni artiști ■ plastici, și-a aflat împlinirea în înființarea u- nui adevărat muzeu de artă contemporană. O expoziție ca aceea de’artă plastică deschisă în satul Domnești nu mai capătă. în a- ceste condiții, semnificațiile unui eveniment de excepție, ci le întrunește pe acelea ale unui fenomen firesc în condițiile de dezvoltare și răspîndire ă culturii pe care le oferă România de azi.Semnificația deosebită a înființării primei expoziții permanente de artă plastică contemporană in mediul rural se asociază, in cadrul expoziției la care ne referim. cu dorința artiștilor noștri de a se alătura efor-
____________________________

turilor constructive ale Întregii societăți. Cu atit mai mult se cuvine semnalat gestul celor care au prilejuit acum, pentru intiia dată. publicului din Domnești o întilnire plină de' emoție cu rezultatele cele mai bune ale creației lor. Circa 40 de lucrări semiiate de artiști a căror activitate și prezență constantă in mijlocul fenomenului de artă românească nu mai trebuie subliniate, vin parcă să e- xempiifice faptul că marile teme ale contemporaneității pot constitui tot atiteâ prilejuri de răspuns caracteristic. personal. Petre A- chițenie. Constantin Baciu, Aurelian Bolea,Lucian Cioată. Alexandru Deacu, lacob Lazăr. Rodica Lazăr. Ion Murariu, Constantin Marinescu. Maria .Georgescu Popa. Andrei Ostap, Iulian Olariu. Constantin Piliuță. Gh. Pan- telie. Ion Păntelie. Constantin Schirliu. Mircea Ștefânescu, Niculiță Se- crieriu. Ion Șu.șală. Octavian Vișan. G. Vrănean- țn aduc, prin lucrările lor, tot atîtea dovezi ale Înaintării in domeniul unui univers plastic bine definit. Dar nu numai atit. Faptul că lucrările de acum au fost donate în scopul Înființări: acestui prim nucleu de a-tă contemporană in mediul sătesc marchează o accentuată dorință de apropiere nemijlocită de sensibilitatea celor cărora arta se adresează, de a se lăsa ■ pătrunși de ambianța culturală. de tradițiile intîlnite aici. Trebuie menționai
Marina PREUTU

(Continuare In pag. a V-a)
______________ J

Lo Uzina metalurgică din Bacău a intrat în producție 6 nouă hală de turnătorie, înzestrată cu linii tehnologice automate. în fotografie : elaborarea unei șarje de fontă Foto : E. Dichiseanu
altfel de roți muncesc asfaltul, și piatra, și pă- mintul bătut al drumului. Se desenează, pe pisla cerului, șirul de autocamioane lunecînd lin către valea dimpotrivă — pe care n-o vezi dar o știi — unde se deschide amplu, spectaculos tărîmu)

Intr-acolo îndeamnă, fără oprire, șirul de autocamioane de pe culme, iar localnicul care ne însoțește îndreaptă arătătorul spre ele și rostește sec :— Trec carăle șantierului.Racord la istorie. In lumina revelatoare a para-

Istorie 
fierbinte 

lo Someșul 
Rece

Someșului hidroenergetic. O tabără a celei mai recente istorii a țării, unde 5 000 de constructori se bat de doi ani și mai bine să dea alt chip peisajului bătrîn și alte dimensiuni de înțeles unor denumiri geografice ca Tarnifa și Mărișclu. ca Fînfînele, Măguri sau Fereastra Leșului, pînă nu de mult deplin anonime.

frazei de mai sus înțelegi limpede că, Ia scara timpului istoric, a tradiției de veacuri înnobilată de permanentul efort al poporului nostru pentru mai bine — pentru libertate națională și socială, pentru bunăstare, pentru ‘supunerea naturii, pentru afirmarea hărniciei și geniului lui creator — nimic din ce sc întreprinde

și se înalță astăzi nu răsare, din punct de vedere spiritual, pe tărîm gol. A implanta aici, in sălbăticia Apusenilor, o modernă amenajare hidroenergetică reprezintă, desigur, o incumetare tehnică, cu atît mai însemnată cu cit avem de-a face cu prima lucrare de asemenea dimensiuni in Transilvania. Dar, sub raport spiritual, acest mare act constructiv nu face decit să continue — la dimensiunile, cu mijloacele și în spiritul vîrstei socialiste a tării — glorioasa tradiție istorică a acestor locuri, împlinită. în străvechi] me, din revelatoare acte de vitejie și dirz.enie, de îndrăzneală și perseveren] ță creatoare. Și nu numai în străvechime..,.Bărbatul .care ne Inso] țește, sprintenul septua] genar Albin Morariu, maestru emerit al sportul lui, harnic cercetător și publicist al istoriei aces] tor munți, ne Îndruma către străfundul văii, la buza apei, acolo unde străjuie. ascunsă în piatră și chiciură, o clădire scundă, neînsemnată, pe care ai putea s-o iei drept adăpost pentru re] fugiul drumeților la vre] me rea, dacă n-ai ști ca ea reprezintă ‘ o ‘unitate industrială : Hidrocentrala Someșul Rece.Hidrocentrală ?... Ne-arri obișnuit, în ultimele decenii. să alăturăm acestui termen imaginea unei' construcții monumentale, asamblată din mari baraje, și întinse lacuri de a- cumulare, din impunătoa-j re case ale turbinelor, in' care se dezvoltă puteri de zeci și sute de megawați...
Petre DRAGU

(Continuare
în pag. a IV-a)Timpul excelent de lucru impune pe fiecare șantier

—

Preocupări de stringentă 

actualitate pentru îmbunătățirea 

condițiilor de circulație rutieră (II)

EXCESUL
DE VITEZĂ, 
pe primul loc 
în ierarhia

© PIETONULE ! FEREȘTE-TE SINGUR ! 
NU LĂSA TOTUL PE SEAMA OMULUI 
DE LA VOLAN @ CU AUTOCAMIOA
NELE... ÎN CONCEDIU • CINE-I ÎNFRÎ-

NEAZĂ PE „ȘOFERII IADULUI"?

Duminică, 4 februarie, ziarul nostru anunța publicarea unor articole elaborate pe baza recentei consfătuiri pe tema circulației rutiere. Arătam cu acest prilej că — fără a diminua rezultatele bune Înregistrate în direcția măririi siguranței circulației rutiere — accidentele care au avut loc in ultimii ani au fost determinate de încălcări grave ale regulilor de circulație, de indisciplina manifestată de unii conducători auto pe drumurile publice. în rîndurile de față vom insista mai mult asupra unor asemenea aspecte, in care „elementul om" are un rol determinant.
Analiza atentă a tragicelor statistici arată că o bună parte din accidentele produse. își au originea in excesul de viteză, depășirea neregulamentară. ; conducerea in stare de beție, neacordafba priorităților, neatenția în timpul conducerii, ne- asigurarea la traversarea drumului de către pietoni. Urmarea a- ceStor acte iraționale are consecințe dintre cele mai nefaste. In ultimii ani., numărul accidentelor gste. in creștere. O creștere nejustificată, ba chiar absolut disproporționată față de ritmul intensificării circulației rutiere (1,6 ori în 1972, față de 1965).

Faptele arată că accidentele de circulație se' află pe locul trei in rindu! cauzelor de deces, după maladiile cardiace și cele respiratorii. Se vorbește chiar de o epidemiologie a accidentelor de circulație!Excesul de viteză, deși menține de ani de zile primul loc printre cauzele generatoare de accidente, n-a fost curmat cu suficientă hotărire in ciuda măsurilor luate pînă acum (de pildă dotarea organelor de miliție cu aparatură radar, deosebit de eficientă). - Nici conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice nu a fost combătută cu destulă energie.

MAXIMA CONCENTRARE 
PENTRU INTENSIFICAREA 

RITMULUI CONSTRUCȚIILOR!Prognoza meteorologică anunță pentru zilele următoare timp bun, favorabil lucrului pe șantiere. Aceste condiții prielnice trebuie folosite din plin, mobilizîndu-se intens toate forțele și mijloacele în vederea intensificării execuției lucrărilor de eonstrucții-montaj, Raidul-anchetă întreprins ieri de „Scinteia" pe unele șantiere de investiții din țară relevă eă pe majoritatea lor se acționează energic, cu răspundere pentru a se utiliza cit mai bine potențialul tehnic și uman. Din păcate, există .și excepții — ceea ce impune ca pretutindeni să se aplice măsuri ferme și operative pentru ca să nu se irosească nici o oră, nici o zi bună de lucru. (CITITI, ÎN PAGINA A III-A A ZIARULUI. RELATĂRILE REPORTERILOR ȘI CORESPONDENȚILOR NOȘTRI DE PE ClTEVA ȘANTIERE DE INVESTIȚII).
Urmarea : abaterile pricinuite de beție continuă să fie sursa a numeroase accidente cu urmări deosebit de grave. Cele mai multe încălcări de acest fel le-au comis conducătorii auto clin sectoarele agricol, forestier și construcții industriale și, adesea, șoferii autobuzelor Centralei de transporturi auto și întreprinderilor de gospodărie comunală Lâ fel de... grăbiți par a fi și unii pietoni. Bilanțul tragediilor de circulație consemnează faptul că pietonii au o pondere ridicată (circa 42 la sulă) in totalul victimelor provocate de accidente.Sintem cu toții călători, pietoni și unii dintre noi conducători auto. în oricare din aceste ipostaze am avut nu o dată prilejul de a aprecia vigilența, contribuția oportună — adesea salvatoare de vieți omenești — a oamenilor in uniforme albastre. Avem toată stima și considerația pentru acești concetățeni ai noștri care veghează ziua și noaptea la siguranța deplasării noastre, fie in interes personal, fie imousă de obligațiile de serviciu. Dar tocmai datorită acestor bune aprecieri ce le avem pentru masa lucrătorilor de miliție nu putem trece cu vederea faptul că uneori combaterea indisciplinei:din traficul rutier are un caracter de. campanie. Se tolerează uneori abateri ce

George POPESCU

Și în amurg, 
pe schele

Ora 17. Pe șantierul halei de roți dințate de la F.M.U.A.—București( constructorii încă mai muncesc ; și cu înalt randament(Continuare în pag. a Ii-a)
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FAPTULDIVERS
Acarul a fost
la post

Trenul de marfă nr. 51083 
trecea in viteză prin dreptul ca
binei a ll-a a stației Mizil. Pre
zent, ca întotdeauna, la datorie, 
acarul Victor Gugu asista la 
defilarea acestuia. Deodată a 
observat că cel de-al treilea va
gon avea un arc de suspensie 
rupt. Gindindu-se la pericolul 
de deraiere care amenința în
treaga garnitură, a anunțat Ime
diat impiegatul de serviciu, care, 
la rindul său, a luat măsura ca 
trenul 
ție, la 
tat că 
reală, 
scos din garnitură. $i de data a- 
ceasta, acarul a fost la post.

să fie oprit in prima sta- 
Săhăteni. Aici s-a consta- 
defecțiunea semnalată era 
vagonul in cauză fiind

Zile negre... 
pentru bani

In urmă cu aproximativ un an, printre încasările cîtorva vînzători de loz în plic din pitală au fost descoperite multe bancnote de 100 lei silicate. Miliția a intrat în Iertă. In scurt timp, autorul a- cestor falsuri, Ilie Predescu din Buftea (str. Agricultori 58), a fost arestat. Ancheta a stabilit că el falsificase și pusese in circulație 15 bancnote de genul celor descoperite, dar se mai făcea vinovat și de numeroase spargeri, furturi, falsuri de librete C.E.C. Deferit instanței și judecat pentru aceste fapte, Ilie Predescu a fost condamnat 
la 7 ani

Ca- mai fal- 
a-

închisoare.
Joc tragic

Zilele
Brăila, printre care și 
Stănescu, 
str. Grădinilor nr. 81, au ajuns 
cu joaca pină la marginea car
tierului Lacul Dulce'. Aici au 
dat peste o grămadă de deșeuri 
provenite de la fabrica de chi
brituri. Fără să-și dea seama 
de pericol, copiii au pus foc 
deșeurilor. Fiind vorba de fos
for și de alte materiale ușor 
inflamabile, flăcările au izbuc
nit și au invăluit copiii. Doi din 
ei s-au salvat singuri, dar Ol
guța, în urma arsurilor sufetf.fe, 
a decedat la spital. Acum, orga
nele de resort urmează să sta
bilească de ce șivcine anume a 
ignorat decizia consiliului popu
lar municipal care prevede ca 
deșeurile amintite să fie depo
zitate într-o zonă izolată, și nu 
la intimplare pe cimp.

trecute, trei copii din
Olguța 

in vîrstă de 8 ani,

De la „Athe
ne© Palace“
la peniten
ciar seară și dimineață de Petra Sirbu, în vîrstă ani, din bd. GhicaSeară de dimineață, de 24 de .. , Tei nr. 82, era prezentă in barul de zi sau de noapte al hotelului „Athănăe Palace11. Veșnic în căutarea (sau, mai exact spus, solicitarea) „unei invitații11 la o cafea sau un coniac. Pină acum cîteva zile, cînd, acostind „un cunoscut11 pe care, de fapt, nu-1 cunoștea, acesta a invitat-o la organele de miliție. Epilogul ? In urma cercetărilor efectuate, P.S. a fost trimisă în fața instanței de judecată, care, pentru acostare de persoane, a condamnat-o la șase luni închisoare.
Rara avis

mai multe diapo- 
prilejul 

anul 
Klaus 

la

Developind 
zitive color făcute cu 
unei expediții întreprinse 
trecut in. Delta Dunării, 
Peter Zsinovits, cercetător 
Muzeul de științe naturale din 
Sibiu, a descoperit că, în timp 
ce se afla pe insula Sacalin, fi
xase pe peliculă o pasăre de apă 
nemaiîntâlnită pină acum in (ara 
noastră. Este vorba despre o 
rudă îndepărtată a sitarului, nu
mită Pringa-Terek din grupul 
ecologic Limicole, care trăiește 
în nordul Uniunii Sovietice și 
migrează spre Asia de sud și 
Africa de est. ■ Un oaspete rar, 
care ar putea, deveni unul din 

................................... deltei ?
• spune

musafirii obișnuiți ai i 
Rămine de văzut ce vor 
observațiile viitoare.

S-a făcut 
lumină 1972,Intr-o noapte din iulie de la un depozit din Focșani, au dispărut 36 butelii de a- ragaz. După cîtva timp, în condiții similare, o intimplare de aceeași natură a fost semnalată la un depozit din Odobești. In noaptea de 16 ianuarie 1973, de la depozitul din Mărășești. au fost sustrase alte 29 de butelii. ,Bezna" părea de nepătruns. Zilele trecute însă, lucrătorii de miliție au făcut lumină în toate aceste cazuri. Acum, autorii a- cestor „lovituri11 — șoferii Ion Terciu, Alecu Sandu și Grigore Dană, paznicul Nicolae Jitia, toți din Focșani, precum și tăinuitorii lor, Costică Chiriac din comuna Gologanu și Petra- che David din Onești — așteaptă „contravaloarea11 prevăzută de lege. Rubrică redactată de

Dumitru TÎRCOB
Gil. POPESCU 
și corespondenții „Scinteii"

Amplă activitate politică pentru dezbaterea si însușirea

Cultivarea dra
gostei față de muncă 
și meseria aleasă pentru îndeplinirea cu înalt spirit de răspundere a sarcinilor de producție a fost obiectivul central al dezbaterilor pe marginea codului etic al comuniștilor, în organizațiile de partid de la întreprinderea textilă „Ardeleana11 din Satu-Mare. In cadrul adunărilor generale, cei mai buni membri de partid, cu vastă experiență in producție, s-au adresat tinerilor și tinerelor muncitoare din uzină — invitați și ei la dezbateri — arătîndu-le o seamă de neajunsuri din activitatea lor, prejudiciile care se creează unității prin ne- respectarea disciplinei tehnologice, prin risipa de materie primă, îndemnindu-i să prețuiască locul de muncă unde s-au calificat, pe oamenii care i-au învățat meserie.S-a hotărît. în .cadrul a- dunării, să se intensifice activitatea polilico-e’duca- tivă pentru cultivarea, in rindul tinerei generații, a dragostei față de muncă, pentru însușirea temeinică a meseriei stația de radio- ficare, brigada artistică de agitație și altș asemenea forme ale muncii politice să fie mai bine folosite pentru antrenarea tuturor salariaților Ia înfăptuirea obiectivului central economic : îndeplinirea cincinalului înainte de termen.

Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînfeii"

„Fiecare comu
nist, un militant ac
tiv pentru făurirea 
societății socialiste 
multilateral dezvol
tate" se intitu'ează ciclul de manifestări politico-educative inițiate de către Comitetul comunal de partid din Bucecea, județul Botoșani in sprijinul celor care urmează a fi primiți în partid. Recent, la clubul muncitoresc din localitate un mare număr de tineri — muncitori, țărani cooperatori, intelectuali — s-au întilmt cu activiști de partid și au dezbătut probleme privind rolul comuniștilor în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, trăsăturile definitorii ale co-/ munistului. Discuțiile au avut drept suport exemplul celor mai destoinici membri de partid care lucrează în unitățile economice și instituțiile din localitate. La sfîrșitul întîlnirii, mulți dintre cei prezenți și-au exprimat hotărîrea de a munci și mai bine, de a urma exemplul înaintat al comuniștilor.

Nicolae 
ZAMFIRESCU corespondentul „Scinteii*

Consultațiile pen
tru aprofundarea 
prevederilor proiectu- lui de norme ale vieții

NORME ALE ETICII $1 ECHITĂȚII SOCIALIST
și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste organizate, în ăceste zile, de către comitetul de partid din comuna Murgeni, județul Vaslui, la cabinetul de științe sociale din localitate, se bucură de o largă participare a comuniștilor, altor locuitori ai satului și a tinerilor. Folosind un bogat material documentar — lecții, expuneri, adaptate Ia condițiile concrete — activiști de partid,

„Grupa sindicală 
- un colectiv al hăr
niciei, corectitudinii 
și demnității socia
liste" se int'iu'eaza *ni_ țiativa lansată recent de grupa sindicală de la fabrica de mobilă din Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Drobeta Turnu-Severin, ca urmare a dezbaterilor ce au

vutului obștesc, atitudine demnă, înaintată față de colectiv, în societate și familie. In zilele care urmează, inițiativa va fi extinsă și -în celelalte grupe sindicale din cadrul fabricii.
Vîrqil TĂTARUcorespondentul „Scinteii*

„A fi comunist" este titlul unei broșuri editate la Suceava din iniția-

getărl și maxime ale unor mari personalități ale științei și culturii universale, proverbe din tezaurul folcloric românesc — despre muncă și hărnicie, despre cinste și comportare demnă In familie și societate etc.Editată intr-un tiraj de masă și difuzată în cadrul organizațiilor de partid, sindicale și U.T.C., broșura este un prețios instrument de cunoaștere a normelor vieții și muncii comuniștilor, a tuturor oamenilor-----------INFORMAȚII----------  din activitatea organizațiilor de partid
profesori, ingineri, medici din comună vorbesc despre atitudinea înaintată față de muncă și viață, popularizează pe acei comuniști care s-au distins în lupta pentru obținerea de recolte bogate. In același timp, sint combătute manifestările retrograde față de muncă și avutul obștesc, se dezbat sarcinile organizațiilor de partid, ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor pentru formarea omului nou,_cu o înaltă ținută morală.

Vasile MIIIA1

avut loc pe marginea proiectului de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Iată și citeva din obiectivele pe care le urmărește această inițiativă: realizarea integrală a angajamentelor individuale și colective, obținerea produselor numai de calitate superioară, înlăturarea în totalitate a rebuturilor, folosirea la capacitatea proiectată a suprafețelor \de producție, a mașinilor și utilajelor și a timpului de lucru, reducerea continuă a consumurilor specifice de materii prime și materiale, grijă deosebită pentru apărarea a-

tiva secției de propagandă a comitetului județean de partid. Ea cuprinde proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale e- ticii și echității socialiste și se adresează propagandiștilor, lectorilor, agitatorilor, tuturor membrilor de partid. In paginile ei este prezentată o listă bibliografică cuprinzînd principalele lucrări ale secretarului general .al partidului nostru, o culegere sintetică de documente ale Partidului Comunist Român, precum și diferite lucrări din domeniul eticii. Broșura mai conține, de asemenea, un număr important de cu-

muncii, un ajutor in dezbaterile ideologice care au loc in organizațiile de partid și U.T.C.
Gh. PARASCANcorespondentul „Scînteii"

Schimburi de ex
periență pentru preluarea și extinderea celor mai valoroase inițiative apărute în unitățile industriale din municipiul București au loc, in cadrul dezbaterilor organizate pe marginea proiectului de norme ale vieții șimuncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, în

toate întreprinderile productive ale sectorului 6 din Capitală. Asemenea schimburi de experiență s-au organizat la întreprinderea „Tricodava11, pentru cunoașterea și extinderea inițiativei „Brigăzile de producție și educație comunistă11 de la uzina „Grivița roșie11, la întreprinderile „Electromagnetica11, „Inox", „Vulcan11, în vederea aplicării inițiativei „Fiecare inginer și tehnician, un ra- ționalizator al producției11. Extinderea metodelor eficiente în munca politică de masă pentru sporirea productivității muncii a constituit obiectul unor consfătuiri la întreprinderile „Ti- năra Gardă11, „Tehnica nouă11, fabrica de stofe de mobilă ; o masă rotundă, intitulată „Autocontrolul pe faze de fabricație11, a sondat noi căi. forme și mijloace ale muncii politice de masă pentru dezvoltarea conștiinței salariaților și sporirea, pe această cale, a calității produselor în întreprinderile „Aurora", „Tricotajul roșu" ș.a. Pentru stimularea colectivelor de salariați în ampla întrecere inițiată penlru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe 1973 și îndeplinirea înainte de termen a cincinalului actual, în întreprinderi se organizează „olimpiade11 pe meserii, concursuri „mîini măiestre11, consfătuiri „sfatul maiștrilor" ș.a.
Ioan VLANGA

Respectarea legi
lor țării, dezvoltarea 
și apărarea avutului 
ObȘteSC 3 constituit tema principală în cadrul dezbaterilor proiectului de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste din organizația de bază nr. 12 de la secția mecanică a fabricii de mașini rotative de la uzina Elec- troputere Craiova. Cu acest prilej, participanții la dezbateri, între care maistrul Constantin Roșea, strungarii Marin Sălceanu. Constantin ■ Stancu și alții au criticat faptul că unii membri de partid nu iau atitudine împotriva unor acte de sustragere de bunuri din întreprindere sau comit alte acte de încălcare a legilor statului. S-a arătat, de asemenea, că unii șefi de secție sau cadre din conducerea uzinei, răspunzători de aplicarea legilor, dau dovadă de îngăduință față de astfel de elemente necinstite.Pe baza propunerilor făcute în adunare au fost a- doptate măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea u- nor deficiențe din activitatea organizației de partid și a conducerii administrative, s-au stabilit sarcini concrete privind acțiunile ce trebuie Întreprinse pentru respectarea legalității socialiste.

Nistor ȚUICUcorespondentul „Scînteii"

Excesul de vitezăTG. MUREȘ
Dezvoltare în ritmul 

contemporaneității
Nu rareori se intim- plă ca pină și cetățenii get-beget din Tg. Mureș să spună : N-am ■eușit să cunosc bine „noul" oraș, înnoirile arhitectonice de aici Ei nu exagerează nimic. Municipiul Tir- gu-Mureș, ca toate orașele tării, a cunoscut în ultimii ani adinei transformări urbanistice. Orășelul centru-administra- tiv-culturaj și comercial de odinioară, cu circa 30 000 de locuitori, a devenit — datorită industrializării — un oraș care găzduiește in prezent peste 100 000 de locuitori.Explozia de populație a făcut necesară dezvoltarea construcțiilor de locuințe. Numai in perioada anilor 1960—1971 s-au construit din fondurile statului și ale populației peste 13 000 de apartamente. Pe o machetă, deocamdată, este prezent și viitorul cartier „Dîmbul pietros", cel mai important ansamblu al orașului : construcția lui a început ; pină la sfîrșitul cincinalului, in a- partamentele ce se vor construi aici vor fi găzdttiți peste 30 000 de locuitori. în perimetrul acestui ansamblu vor fi ridicate circa 8 000 de apartamente — in blocuri cu cile 4 și 10 'etaje. Noul cartier va fi dotat de la început cu unitățile sociale riecesare. Astfel, aici vor fi construite un liceu, 3 școli generale. 4 creșe-gră- dinițe. 3 dispensare medicale duble. 8 000 mp spații comerciale și de servire etc. Car

tierul este conceput a- vind I ca ax un larg buievprd de promenadă, unde traversările intre trotuare se vor tace prin treceri subterane. Este demn de remarcat că centrul a- cestui cartier se găsește la o distanță de mai puțin de 800 m de actualul centru al orașului. pe o terasă ridicată și avi nd in vecinătate terenuri plantate.Turiștii care vizitează orașul spun că lg. Mureș este frumos, interesant, că este „o perlă a Mureșului". Și aceasta datorită. în primul rînd, ambianței zonelor de locuit. La Tg. Mureș, construcțiile noi se încadrează armonios în arhitectura inițială, urmărin- du-se. cu grijă păstrarea specificului local. Completările din vechiul centru nu distonează cu vecinătățile lor. ci , mai mult le completează armonios. Aceleași principii urbanistice au fost urmărite și la amenajarea Pieței teatrului și la clădirile ce o înconjoară. în realizarea altor cartiere noi, de asemenea, s-au urmărit respectarea specificului (local, combaterea șablonismului și a monotoniei, prin finisaje adecvate. înscrierea in relief a unor plantații. Deși toate cartierele reprezintă intr-un fel compoziții arhitecturale libere, s-a păstrat o anumită ordine de amplasare a blocurilor, asigurîndu-se astfel o viziune stradală bine marcată. Au fost prevăzute terenuri de joacă și parcare, iar

imediat dlipă terminarea construcțiilor s-a trecut pretutindeni la plantarea spațiilor verzi.Un exemplu de rezolvare ingenioasă a amplasărilor de obiective il constituie cartierul Tudor Vladimi- rcscu. Aici, cu toate că s-au folosit proiecte- tip și rcfolosi'oile. ele au fost adaptate la configurația terenului accidentat, cu pante destul de repezi. Fără a se urmări .terasarea terenului, amplasările blocurilor de locuințe și chiar ale construcțiilor școlare s-au făcut ținîndu-se seama de acest specific. Construcțiile au fost realizate cu decalaje de înălțimi și etaje, mu- lindu-se corespunzător denivelărilor naturale. Aceasta creează blocurilor de aici aspectul unor vile, aspect accentuat de faptul că fazanii și căprioarele din pădurile învecinate se plimbă în voie în jurul caselor marginale.Baza nautică și de Înot, parcul-pădure și alte spații verzi, construcțiile de agrement, amenajate și dotate de cetățeni, asigură spații de destindere pentru locuitorii orașului.Schema de sistematizare. reactualizată, prevede ca, după anul 1985, dezvoltarea cartierelor să se facă pe malul drept a) Mureșului, care va deveni astfel un fel de coloană vertebrală a intre- gului oraș.
Lorand Dfl AKI 
corespondentul 
„Scînfeii"

iii1

FĂGĂRAȘ
*

Noutăți în peisajul urbanistic
Făgărașul — oraș in plină dezvoltare industrială — iși îmbogățește peisajul urbanistic cu noi construcții de locuințe, cu noi obiective sociale și

edilitare. în partea d" sud a orașului s-a ridicat in ultimii ani un nou și modern cartier de locuințe (fotogralia de jos).In primii doi ani ai cincinalului peste 800 de familii — marea lor majoritate salariați ai combinatului chimic și ai uzinei de utilaj chimic — s-au mutat in locuințe noi, construite din fondurile statului. începind cu acest an, construcția de locuințe cunoaște un ritm și mai intens. Pină la sfirși- tul anului alte 820 apartamente — din care 6G0 din fondurile statului — se vor adăuga celor construite pină acum.„Zestrea" urbanistică a Făgărașului s-a mai îmbogățit in ultima perioadă și cu citeva obiective so- cial-gospodărești : un nou edificiu al centralei telefonice (cu o capacitate dublă față de 1971) (fotografia de sus), un local nou pentru o școală generală de 10 ani (fotografia din mijloc), o nouă autogară și complexul comercial din cartierul ..13 Decembrie".
Nicolae MOCANU corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)pun în pericol direct siguranța circulației.Din controalele efectuate de organele de miliție pe drumurile publice a mai rezultat că indisciplina iii circulație este adeseori determinată de încălcarea dc către unii conducători auto a normelor care asigură legalitatea transporturilor. Astfel, unele elemente necinstite din rindul șoferilor care conduc autovehicule proprietate socialistă — îndeosebi din unele unități aparținînd Centralei de transporturi auto, Ministerului Construcțiilor Industriale, Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții — au a- juns să-și facă o îndeletnicire permanentă din realizarea de cîștigurl ilicite prin efectuarea de curse clandestine. In cursul anului trecut, numai la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului-Bistri- ța, cinci conducători auto au fost trimiși in instanță pentru folosirea autovehiculelor in interes personal, în luna decembrie 1972, cu Încuviințarea conducerii unității, un număr de 111 conducători auto — de la Unitatea da mecanizare și transporturi forestiere Hunedoara, coloana Orăștie— au plecat in concediu de odihnă, in localitățile de domiciliu, cu autovehiculele pe care lucrau.Pot părea doar cazuri izolate. In realitate insă, numai prin acțiunile de control desfășurate in anul 1972 au fost depistate 33 000 de autovehicule care transportau mărfuri sau persoane fără forme legale, 3 000 utilizate în scopuri personale, iar alte 7 000 parcate la domiciliul șoferilor. „Campionii" acestor nereguli sint șoferii de la unitățile subordonate Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerului Construcțiilor Industriale și Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Efte de-a dreptul de neînțeles cum „reușesc" unele cadre din conducerea unităților deținătoare de autovehicule să nu cunoască locul unde se află mașinile după terminarea programului. Culmea indolenței și nepăsării (ață de intrebuințarea u- nei părți din avutul social este atinsă atunci cind. deși se cunosc aceste practici, nu se iau măsuri pentru eradicarea lor.Utilizarea nerațională a capacităților de transport, folosirea în scopuri personale a autovehiculelor aduc a- nual economiei naționale pagube de milioane de lei. Se ajunge astfel la consumuri neraționale de lubrifianți și carburanți, la uzură prematură, la sustragerea mijloacelor de transport din circuitul economic. „Este necesar— așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ccaușescu — să se aplice cele mal aspre pedepse celor care folosesc camioanele, tractoarele, mijloacele de transport destinate producției' din patrimoniul poporului, pentru interesele lor personale. Să punem capăt neregulilor care există în prezent tn acest sector de activitate".Neregulile in utilizarea parcului proprietate de stat trebuie Înlăturate,

atit din considerente economice deosebit de importante, cit și datorită faptului că, in afară de prejudiciile aduse avutului obștesc, transporturile clandestine sint adesea sursa unor accidente dintre cele mai grave. Astfel, în ziua de 22 aprilie 1972, autoturismul — 1—Dj—2864 — aparținînd unei unități din Dăbuleni a Ministerului Agriculturii, Industriei A- limentare și Apelor — încărcat cu mai mulți călători transportați fraudulos, s-a răsturnat intr-o curbă datorită vitezei excesive. Șoferul încercase să recupereze timpul folosit pentru efectuarea acestei curse 1 „încercarea" s-a soldat cu pierderea vieții unei persoane și rănirea altor șapte. In 2 iulie 1972, conducătorul auto Niță Constantin s-a deplasat,, cu autocamionul 21—B—4928, aparținînd I.A.S. Mogoșoaia, la domiciliul său din comuna Cornești-Dîmbovița : după ce a consumat băuturi alcoolice, a plecat cu autovehiculul prin comună provo- cînd un accident soldat cu moartea a două persoane și rănirea altora.Accidentele de circulație și consecințele acestora nu constituie insă — așa cum ar părea la prima vedere — doar o problemă socială, ci și una e- conomică. Drept urmare a „evenimentelor de circulație" sint scoși definitiv sau temporar din activitatea productivă numeroși cetățeni — unii dintre ei specialiști în diferite domenii de activitate — pentru care s-au investit valori materiale și spirituale, s-au cheltuit însemnate fonduri pentru plata spitalizărilor (anual peste 38 milioane de lei !), cit și pentru plata pensiilor de urmaș sau de invaliditate. La acestea se mai adaugă pagube materiale de pe urma avarierii autovehiculelor și distrugerii bunurilor transportate (din 1970 și pină in prezent mai mult de 30 milioane da lei I).Așadar, consecințele accidentelor de circulație datorate indisciplinei rutiere sint deosebit de grave. Din a- ccst motiv trebuie acționat cu toată fermitatea — mai ales — pentru prevenirea producerii lor. Totuși nu trebuie uitat că numărul accidentelor, volumul pagubelor erau poate mult mai mari fără aportul valoros al echipajelor organelor de miliție la depistarea și sancționarea a numeroși contravenienți pentru a a- sigura circulației un grad mai mare de securitate. De asemenea, trebuie consemnat ca un fapt pozitiv contribuția importantă — in combaterea încălcării regulilor de circulație — a-' dusă de cele cîteva mii de șoferi care sprijină voluntar organele de miliție prin sesizarea unor abateri săvîrșite pe drumurile publice. E- xistă, deci, premise ca organele de miliție — priu antrenarea unui număr cit mai marc de voluntari dintre șoferii cu experiență, prin colaborarea cu echipele de control obștesc pentru transportul în comun — să depisteze din vreme, să sancționeze cu fermitate toate abaterile de la disciplina circulației rutiere. Depinde însă, mai ales, de noi — cei care, profesioniști sau amatori, aflați la volan — sîntern chemați să contribuim Ia reducerea „evenimentelor1* de circulație.
0 GAMA 8M DE TF.SATURI M FIBRE POLIESTERICE«Țesătoria de mătase „Victoria" din Iași se prezintă și în acest început de an cu un bogat sortiment de țesături de tip mătase de bună calitate. Printre noutățile producției de serie, realizată in luna ianuarie, se numără articolele' „Svetlana", „Erezia", „Naida" și „Geavid" care sint țesături din fire poliesterice românești tex- turate și simple. Acestea se inscriu în totalitate în paleta coloris- tică a anului 1973, pre- dominind tonurile de pasteluri vii, cu înclinații spre roz, oranj, bleumarin, bleu și verde. Toate sint mult căutate pentru rochii

și capoade ușoare, pentru bluze etc. Mai bine de 5 000 mp țesături de acest fel au fost realizate peste sarcinile de plan, in prima lună a anului în curs.In uzină se depun in continuare eforturi susținute pentru lărgirea gamei de țesături din fibre poliesterice românești. Astfel, colectivul de creație, condus de inginera Lucia Epuraș, a mai conceput articolele „Izis" și „Carola11, cu desene pentru războaiele ce realizează țesături in patru culori deodată. Imprimeurile sint a- dccvate țesăturilor u- șoare de vară, fiind realizate în peste 60 de

poziții coloristice. Țesătura „Izis", de pildă, este in dungi, fiind căutată atit pentru rochii și bluze, cit și pen tril cămăși bărbătești. Creatorii ieșeni de țesături frumoase de mătase mai au în lucru încă două articole noi care imită țesăturile tip stofă, ambele avind o mare varietate de desene și poziții coloristice. Noile modele se inscriu in paleta țesăturilor ce vor fi oferite contractărilor din vară.
Manei® 
CORCACI corespondentul „Scînteii"
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Maa „Electmpmtai"
către toate întreprinderile industriale 

electrotehnice și electroniceColectivul oamenilor muncii din uzina „Electroaparataj“ din București, însuflețit de sarcinile mobilizatoare pe care Conferința Națională și Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 le pun în fața oamenilor muncii din țara noastră, a hotărît, într-o atmosferă de puternic entuziasm, să cheme la întrecere socialistă toate întreprinderile industriale electrotehnice și electronice.• Uzina noastră se angajează să realizeze următoarele :1. — In domeniul producției— Depășirea planului la producția globală, marfă șl marfă vîndută ș» încasată cu 1 Ia sută ;— Depășirea producției fizice în :aparataj automat de joasă tensiune cu 7 000 contactoare cu relee ; , — mijloace de automatizare eu 15 000 contactoare; <— Creșterea peste plan a productivității muncii cu 1 la sută ;— Realizarea unui indice de utilizare a mașinilor de 88 la sută ;— Ridicareazcalității producției prin :— creșterea ponderii produselor noi și modernizate la 63 la sută din producția uzinei ;. „ , extinderea încercărilor de fiabilitate Ia contactoare, relee termice și întrerupătoare automate ce reprezintă 76 la/sută din producția uzinei ;2. — In domeniul economic-financiarReducerea cheltuielilor la 1 000 Iei producție-marfă cu 3,5 Iei ;— Depășirea beneficiului planificat cu 2 Ia sută ;— Depășirea planului maximal de export direct cu 2 Ia sută ;— Reducerea cheltuielilor valutare Ia un milion lei producție cu 8 Ia sută față de 1972, prin reducerea consumurilor specifice Ia materialele din import și atingerea prin aceasta a unui raport de cel puțin 2,5 între valoarea exportului și a importului :— Scăderea cu 1 Ia sută a consumului de metal față de cel planificat.3. — In domeniul tehnicii noi— Realizarea fazelor de asimilare pentru un număr de 10 produse peste prevederile planului tehnic ;Asimilarea, în colaborare cu institutele de cercetare și învățămînt, a unor noi tipuri de materiale care vor duce Ia realizarea unei economii de peste un milion Iei valută.4. — în domeniul autoutilării• Realizarea peste plan a unor mașini și dispozitive în valoare de en milion lei ;— Realizarea de utilaje și instalații în valoare de 700 mii Iei valută.Aceste realizări vor asigura depășirea sarcinilor maximale pe 1973, creînd condiții pentru îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate.în vederea realizării angajamentelor asumate, se vor meeaniza și automatiza operațiile de montaj prin executarea de dispozitive și pupitre de reglaj prin autodotare, se va restudia procesul tehnologic al benzilor de montaj, precum și dotarea acestora cu dispozitivele necesare..Vom acorda în continuare o atenție deosebită pregătirii și perfecționării forței de muncă prin calificarea la locul de muncă a 355 muncitori peste planul de școlarizare.Sîntem convinși că această chemare va găsi un larg și puternic ecou în toate întreprinderile electrotehnice și electronice, demonstrînd hotări- rea fermă a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din această importantă ramură a economiei naționale, de a contribui prin realizarea angajamentelor la obținerea unor rezultate și mai mari în acest an la toți indicatorii, la îndeplinirea obiectivelor politicii partidului și sfatului nostru de dezvoltare economică și socială a țării, de ridicare a României Socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.

MsM aferente Eaîati
către toate colectivele 

din întreprinderile industriei 
metalurgice

(Urmare din pag. I)

Secretar al comitetului de partid al uzinei „Electroaparataj"
N. FLOREAPreședintele comitetului sindicatului
V. SANTA

Președintele comitetului oamenilor muncii 
ing. P. DRAGUȘ Secretar al comitetului U.T.C. 
R. FLORESCU

Mo C. F. i.
către toate unitățile de exploatare 

din rețeaua căilor ferateCeferiștii din stația Bucureșli-Triaj, însuflețiți de nemărginită încredere in politica internă și externă a partidului și' statului nostru, hotăriți să aducă o contrbuție tot mai mare la înfăptuirea angajamentelor asumate de organizația de partid a municipiului. București in întrecerea socialistă pe anul 1973, cheamă Ia întrecere toate unitățile de exploatare de cale ferată — pe baza următoarelor obiective și angajamente :— Depășirea cu 3 Ia sută a planului de producție exprimat în tone expediate ;— Reducerea cu 1 la sută față de plan a timpului de staționare a vagoanelor de marfă în tranzit cu prelucrare ;— Reducerea cu 4 la sută fată de plan a timpului de staționare a va- goanelor-marfă la încărcare-descărcare.— Creșterea încărcăturii medii pe vagon cu 0,5 Ia sută față de plan ;— Creșterea cu 1 la sută a greutății medii pe tren de marfă față de plan ;— Respectarea planului de formare a trenurilor de marfă :— Respectarea regularității circulației trenurilor la îndrumare, după grafic ;— Realizarea acestor indicatori în depline condiții de siguranță a circulației.în vederea realizării acestor obiective, vom acționa hotărît în direcția perfecționării neîncetate a proceselor tehnologice de triere a vagoanelor, pentru folosirea rațională, a timpului de lucru al personalului de drum și de stație, pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru în zonele de manevră și aplicarea riguroasă a normelor de protecție și tehnică a securității muncii.Sintcm convinși că, anul 1973, an in care se împlinesc patru decenii de la eroicele bătălii de clasă ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie- februarie 1933, va marca un moment important in mobilizarea tuturor energiilor și capacităților lucrătorilor pentru îndeplinirea cincinalului in patru ani și jumătate, pentru aplicarea in viață a programului Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvbltate In patria noastră.Secretarul comitetului de partid Șeful stafiei
Petre LĂZĂROIU ing. S. CHIRIACESCUPreședintele comitetului sindical Secretarul comitetului U.T.C.
Ion STANESCU Florica RADU

suri tehnico-organizatorice. se vor reduce cheltuielile materiale cu 10 000 000 Iei peste prevederile planului și se va obține un beneficiu suplimentar de 15 000 000 Iei.Extinderea gamei sortimentale a produselor prin asimilarea în fabricație a 26 mărci noi de oțeluri, laminate, tablă groasă și bandă laminată la cald și la rece, pentru construcții navale, cazane, recipienți, autocamioane, industria electrotehnică și a bunurilor de larg consum.Producția de tablă de benzi de calitatea I va spori în anul acesta cu minimum 15 la șută față de realizările anului 1972, prin reducerea conținutului de sulf în fontă și mărirea gradului de puritate a oțelurilor, îmbunătățirea aspectului exterior al lingourilor.Prin îmbunătățirea calității producției și depășirea sarcinilor de plan vom satisface integral și la timp obligațiile contractuale Ia intern și Ia export.Pe baza programului de măsuri pentru colectarea și valorificarea superioară a deșeurilor metalice și de altă natură vom realiza :— valorificarea mai eficientă a. 1 000 tone metal ;— economisirea a 2 000 tone dolomită ;— recuperarea maximă a uleiurilor folosite în secțiile productive.Vom reduce durata cercetărilor cu 8 la sută față de plan.Pentru punerea în valoare a capacității creatoare a colectivului, o atenție deosebită o vom acorda mișcării de. inovații, invenții și raționalizări. Asigurînd condițiile tehnico-materiăle de desfășurare în ritm susținut a lucrărilor ,de investiții în colaborare cu Trustul de construcții și montaje siderurgice, vom realiza :— punerea în funcțiune cu 15 zile mai devreme a dezvoltării de 450 000 tone capacitate de încălzire la laminorul Slebing ;— reducerea cu 15 000 000 lei a cheltuielilor pentru investiții Ia obiectivele în construcție, îndeosebi la structura utilaje și diverse.Prin îmbunătățirea asistenței tehnice pe schimburi, ridicarea calificării personalului, aducerea schimbului H la nivelul schimbului I și extinderea schimbului III se va obține o creștere a indicelui de folosire a mașinilor-unelte cu 15 la sută față de anul 1972. asigurînd o producție suplimentară de 28 000 000 lei piese de schimb față de plan, punînd un accent deosebit pe calitatea acestora și recondiționarea unui volum cît mai mare de piese de schimb. Tot în atelierele combinatului se vor realiza, după documentație și concepție proprie, autodofări în valoare de peste 8 000 000 lei.Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață a salariaților :— vom intensifica activitatea de îndrumare și control privind securitatea muncii :— vom extinde rețeaua de electrofiltre la secțiile unde sint degajări de pulberi intense și pentru epurarea gazelor ;— vom extinde acțiunea de reducere a zgomotului produs de eșapărl fluide, la fabricile de oxigen, centralele de aer comprimat și suflante ;— vom extinde rețeaua de servire cu hrană caldă la secțiile productive ; .— se vor organiza acțiuni cultural-educative in vederea petrecerii în mod plăcut și instructiv a timpului liber ;— se vor efectua 75 000 ore muncă patriotică pentru amenajări în incinta secțiilor, gospodărirea și înfrumusețarea zonelor exterioare, sistematizarea căilor de acces.Sub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile de sindicat și U.T.C., comitetul oamenilor muncii vor desfășura o intensă muncă poli- tico-educativă de masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muricii din combinat și mobilizarea lor la îndeplinirea exemplară a mărilor sarcini și a angajamentelor luate. ' **Ne exprimăm deplina convingere că toate teblfectlvere’ de oameni ni muncii din întreprinderile industriei mellilurgice' vor răspunde cu entuziasm la această chemare Ia întrecere și vor depune toate eforturile pentru realizarea cincinalului înainte de termen, demonstrînd prin fapte atașamentul și devotamentul față de politica științifică, realistă a partidului, față de conducerea partidului și statului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrea neclintită de a depune toate eforturile pentru înfăptuirea obiectivelor istorice trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru înflorirea multilaterală a României socialiste. Secretarul comitetului de partid pe platforma combinatului 
GJieorghe BAROGA Președintele comitetului sindicatului
Nicolae LĂCĂTUȘ

Președintele comitetului oamenilor muncii 
i"ig. Ion POTOCEANU Secretarul comitetului U.T.C. 
llie URSU

către colectivele tuturor unităților 
de cercetare și proiectare din țară 

(Urmare din pag. I)

către toate oficiile județene de turismLucrătorii Oficiului județean de turism Neamț, conștienti că realizarea sarcinilor din acest an la nivelul maximal necesită valorificarea tuturor resurselor umane și materiale, adresează oficiilor județene de turism din țară chemarea la întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 'Sarcinilor anului 1973, in principal la următoarele obiective :— depășirea planului la activitatea de turism intern cu 3 la sută, prin atragerea unui număr cit mai mare de oameni ai muncii la odihnă, tratament și excursii ;— sporirea încasărilor valutare cu 2 Ia sută peste prevederile planului ;— creșterea volumului de desfacere a mărfurilor cu 4 la sută față de nivelul planificat, prin asigurarea unui fond corespunzător de mărfuri și aprovizionarea ritmjcă a unităților ;— depășirea planului de prestații hoteliere și alte încasări de servicii cu 3 la sută și accelerarea vitezei de circulație a mărfurilor ;— creșterea gradului de ocupare a capacității de cazare și depășirea producției culinare proprii prin lărgirea gamei sortimentelor ;— ridicarea nivelului de servire, eliminarea reclamațiilor din partea consumatorilor prin mai buna organizare a muncii și a producției in unități;— îmbunătățirea calificării, a specializării lucrătorilor și extinderea unor forme moderne și rapide de servire caro să ducă la satisfacerea celor mai exigente cerințe ale turiștilor ;— îmbunătățirea coeficientului de utilizare a parcului auto cu 2 la sută ;— creșterea eficienței economice prin reducerea cheltuielilor de circulație cu 200 000 lei, creșterea rentabilității eu 0,2 la sută și depășirea planului de beneficii cu 300 000 Iei ;— depozitarea, păstrarea și manipularea cu grijă a mărfurilor și obiectelor de inventar în scopul micșorării cu 10 la sută a perisabili- tăților ;— perfecționarea organizării și controlului gestiunilor economice, în vederea prevenirii pagubelor din avutul obștesc.

circa 20 la sută și obținerea unui beneficiu suplimentar anual de peste 38 milioane lei.3. Valorificarea unor subproduse și deșeuri ale metalurgiei neferoase.4. Diversificarea sortimentului de metale, compuși și aliaje neferoase și rare cu utilizări în special în tehnici moderne : electronică, automatică, mecanică fină, energetica nucleară etc.5. Se vor elabora noi tehnologii pentru reintroducerea în circuitul economic a unor metale neferoase : nichel, wolfram, molibden, cobalt conținute în piese și catalizatori uzați.6. Pentru a contribui la realizarea cincinalului înainte de termen, ne propunem ca în acest an să realizăm suplimentar :— un număr de două aliaje și patru tehnologii noi ;— scurtarea, în medie cu o lună, a duratei de cercetare la temele din plan ;— realizarea peste plan a unui număr de cel puțin 6 teme, în valoare de contract de 1100 mii lei ;v- realizarea unei inicroproducții și a unor utilaje prin autoutilare în valoare de 1 709 mii lei ;— patru milioane lei' economii antecalculate la prețul de cost al unor metale neferoase (aliaje de aluminiu) ca urmare a finalizării practice a lucrărilor de cercetare ;— reducerea, prin activitatea de microproducție, a efortului valutar cu 220 mii lei ;
B. în activitatea de proiectare1. — Prin adîncirea soluțiilor de proiectare să reducă față de studiile tehnico-economice aprobate :— volumele de construcții-montaj cu minimum 20 milioane lei ;— volumul importurilor de utilaje și echipamente cu minimum 1,5 milioane Iei valută.2. Prin adoptarea unor soluții eficiente în proiectele de execuție, să obțină următoarele economii față de indicii de consum aprobați : 250 tone metal, 300 mc material lemnos, 1 000 tone ciment.3. Printr-o mai bună organizare a activității de proiectare, să scurteze termenele de predare la 130 proiecte cu 1 200 zile.4. Pentru mărirea volumului de proiecte puse la dispoziția șantierelor. 37 Ia sută din volumul documentațiilor de execuție de construcții și instalații vor fi proiecte tip, refolosibile sau elemente tipizate.5. Prin urmărirea execuției lucrărilor pe șantiere de către proiectanți și acordarea de asistență tehnică la punerea în funcțiune a unor obiective din industria metalelor neferoase și rare și atingerea parametrilor proiectați înainte de termenul planificat să contribuie alături de colectivele uzinelor Ia obținerea unei producții suplimentare, în anul 1973, de 20 milioane lei.6. în vederea creării condițiilor de scurtare a termenelor de realizare a investițiilor prevăzute a fi puse in funcțiune în cadrul acestui cincinal, să realizeze întreaga documentație de execuție pentru investițiile aprobate, pină la 31 decembrie 1973.Sintcm convinși că celelalte colective din unitățile de cercetare și proiectare din țară vor răspunde cu entuziasm chemării noastre, militind neabătut pentru creșterea aportului cercetării și proiectării la soluționarea problemelor pe care Ie ridică dezvoltarea societății românești la înfăptuirea programului partidului de ridicare a României pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.Secretarul; biroului organizației de bază P.C.R.

Nicolae DANPreședintele comitetului sindicatului
Nadia POTLOG

Președintele comitetului oamenilor muncii 
Vasile CORNSCIUCSecretarul biroului organizației U.T.C.
Mariana BARCAN

Secretarul organizațieide bază P.C.R.
ing. Valentin PĂLĂȘANUPreședintele comitetului sindicatului
Ing. C. NICULESCU

Președintele comitetului oamenilor muncii
ing.’ Gh. BUJGO1Secretarul comitetului U.T.C.
îng. S. PĂUN

Platforma industrială Tîrgoviște. Ritmul intens de lucru — rezultat al bunei colaborări dintre constructori, beneficiari, proiectanți și furnizori\de utilaje — a avut Ca efect devansarea cu 45 de. zile față de graficele da execuție a lucrărilor de construcție de la fabrica de var a oțelăriei. In fotografie : echipa de montori condusă de Marin Negrită, formație care-și depășește, consecvent, planul de producțieFoto : S. Cristian
RAID ANCHETĂ AL „SCÎNTEII"

Pe fiecare șantier, maximă concentrare pentru 
WFWFIf ARFA RITMULUI CONSTRUCȚIILOR!Platforma petrochimică din Pitești:

Spiritul paspudăres^' mtr-adenr h mulțime’Aici, pe platforma petrochimică din Pitești, urmează să fie puse în funcțiune, pînă la sfîrșitul anului, 15 obiective importante. Colectivele Grupului de șantiere sud-Pitești, ca antreprenor general, lucrează intens fa majoritatea lucrărilor ce se execută pe această platformă. Potrivit celor relatate de directorul acestui, grup, ing. Armand Daneliuc, planul valoric pe luna ianuarie a fost realizat sută la sută. Prin asigurarea unor condiții optime de lucru — extinderea acordului global la cea mai mare parte a formațiilor, ridicarea

rezultatelor muncii din schimbul II la nivelul celor din schimbul I, crearea unei puternice baze de producție — o mare parte din obiectivele cuprinse în planul pe 1973 pot fi executate în termene cît mai scurte. Ne este înfățișat ca semnificativ exemplul instalației de piroliză II, considerată drept „inima" noilor o- biective. După eforturi, uneori pe drept cuvînt eroice, qonstructorii și montorii sînt în măsură să aprecieze că obiectivul respectiv va da producție conform angajamentului, a- dică in luna septembrie a.c. Partea

| de construcției aninstalației; este exe+d cutată în" proporție de 95 la sută, ceea ce permite montorilor să-și desfășoare larg activitatea.O muncă intensă depun construe-^ torii și în alte puncte ale șantieru-J lui, ca, de pildă, la estacada nr. 10 de la noua rafinărie nr. 3. Aici! echipa de fierari-betoniști condusă de Gheorghe Fodor, și-a realizat pla4 nul pe luna ianuarie în proporție de 120 la sută.
Gheorghe C5RSTEAcorespondentul „Scînteii*Fabrica de mașini-unelte și agregate din București:

hNoua hală de roți dințate de la Fabrica de mașini-unelte și agregate din București are termen de punere parțială in funcțiune la sfîrșitul trimestrului I, urmînd ca la 30 septembrie a.c. noul obiectiv să producă la întreaga capacitate. Constructorul, respectiv I.C.S.I.M. București. s-a angajat să devanseze termenul final de punere în funcțiune cu două luni. Ritmul actual de execuție, ca și stadiile fizice ale lucrărilor, in cea mai mare parte avansate, dă siguranță respectării acestui angajament.Ora 17 : pe șantier se lucrează din plin, cu intreg efectivul de muncitori;

—a gindul hSe montează geamurile la ultimul perete al halei rămas"descoperit, se sapă fundațiile pentru utilaje, se montează instalațiile electrice și de încălzire.— Timpul favorabil din aceste zile — ne spune tovarășul Mircea Badea,, șeful Iotului de construcții — îl folosim intens. Dispunem de forța de muncă necesară, de majoritatea materialelor de care avem nevoie.— Care sînt lucrările rămase încă in urmă și din ce cauză ?— Mai puțin avansate sînt montarea grinzilor de rulare și aceasta din lipsa traverselor de lemn care au so

sit pe șantiere abia în aceste zile,: precum și izolația hidrofugă de acoperiș, la execuția căreia imediat ce timpul ne va permite vom lucra cu toate forțele.Constructorii fac însă tot ce le stă în putință pentru a folosi din plin timpul de lucru. Unele echipe, care momentan nu au front de lucru, au fost repartizate acolo unde urgența e mai mare.Sînt deci garanții certe că termenul de punere în funcțiune a noii capacități va fi respectat.
Constantin DUMITRUUzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște:

Reproșurile reciproce nu anulează restanțeleLa sfîrșitul anului trecut urmau să intre în funcțiune Ia Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște turnătoria de oțel și fabrică de oxigen. Nici astăzi, cele două capacități nu sînt însă gata. Tovarășul Iulian Tudose, directorul grupului de șantiere care execută lucrarea, dă . următoarea explicație întirzierii : „U- tilajul principal de la linia de formare a fost contractat tîrziu și va fi livrat abia în acest trimestru. în

plus, proiectele au fost asigurate in ultimul moment, iar noi am fost lipsiți in permanență de importante efective de lucrători".Ce afirmă beneficiarul ? „E adevărat, au lipsit unele proiecte și u- tilaje pentru o parte d.in lucrări, ne-a spus tovarășul Alexandru Chiru, in- giner-șef al uzinei. Dar pentru o parte din turnătorie au existat toate condițiile ca lucrările să fie e- xecutate de multă vreme : a! doilea

utilaj de la linia de formare se află pe șantier din luna iulie anul trecut ; n-a fost montat, deoarece constructorii sînt mult rămași în urmă".Comentariile sînt de prisos. Tn loc să conlucreze strîns la realizarea a- cestor obiective, beneficiarul și constructorul și-au făcut reciproc greutăți. Cind vor produce noile capacități ?Ce trebuie făcut pentru redresarea acestei situații ? Sînt necesare măsuri imediate, energice, din partea beneficiarului, constructorului și pro- iectanților, pentru a se lucra în ■ritm susținut la ambele obiective. Nu mai este timp de pierdut, de reproșuri reciproce ! Cu toții. factorii amintiți trebuie să rezolve, de urgență, toate problemele de care depinde intensificarea ritmului de lucru pe acest șantier.
Constantin SOCIcorespondentul „Scînteii’

Materiale de construcții există. Utilajele, de asemenea. Dar constructorii lipsesc. Lipsă la apel este și... răspunderea conducerii Uzinei de mașini elecirice din București, care nu ia măsuri pentru intensificarea ritmului lucrărilor pe unele din șantierele sale
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în acțiunile de punere în valoare a patrimoniului culturii populare, și mai cu seamă a folclorului, un rol primordial îi revine televiziunii. Avînd multiple moduri de a comunica cu masele, folosind variate limbaje pentru stabilirea legăturii și largi posibilități de a cuprinde spațial și temporal publicul, ea poate să-i ofere acestuia un bogat material de fapte folclorice, variat •ca genuri și specii, ca expresie a diferitelor epoci și stiluri locale. De asemenea, televiziunea poate să ajute pe cei cu care comunică să cunoască contextul cultural și socio-economic în care trăiesc faptele de folclor prezentate în e- misiuni, contribuind la o mai bună înțelegere a diferitelor creații populare, a diferitelor aspecte de viață folclorice tradiționale ; ■ ea poate fi un factor activ în cele mai multe din actele de selectivă și judicioasă integrare a bunurilor culturii populare tradiționale în cultura noastră conterri- porană.Tn acest cadru, de ample posibilități, se desfășoară în general activitatea televiziunii pentru promovarea tradiției noastre culturale, a folclorului autentic. Și o putem considera, fără reticențe, meritorie, fiindcă prin ea s-a creat un curent de opinie în favoarea punerii în circulație numai a folclorului autentic, pentru eliminarea din „consumul cultural" a tuturor abaterilor de Ia tradițional și autentic, a „stilizărilor", „scenizărilor", șablonizărilor care, sub orice denumire pretențioasă s-ar ascunde, răpesc transpunerii în scenă a faptelor de folclor native puterea de a emoționa, de a convinge. Acesta, de altfel, a fost și criteriul pe baza căruia încercăm să apreciem o serie de emisiuni de folclor prezente pe ecranul televizoarelor.„Pe un picior de plai", emisiune Inaugurată nu demult sub această mioritică emblemă, și-a propus să prezinte fapte și evenimente de folclor comentate și, prin aceasta, să introducă publicul larg în complexa problematică a prezenței folclorului în viața culturală contemporană. Pentru a putea face cu eficiență acest lucru, ea ar trebui însă să depășească actuala prezentare limitată a folclorului (numai cintec Și dans) și să-l reinterpreteze in contextele culturale din care a

fost desprin» pentru a fi adus pe scenă sau pe ecran. Mai dificil de realizat în condițiile scenei, reintegrarea se poate face cu multă ușurință pe micul ecran, unde orice emisiune poat.e reda, cu mijloacele proprii televiziunii, faptele de fotelor auțentic în contextul lor firesc. Iar aceasta înseamnă astăzi situarea lor în contemporaneitate, adică posibilitatea de a prezenta nu numai frumoasele fapte native, ci și mutațiile funcționale, noile rosturi

piardă o dată cu dispariția interpre- ților care le mai cunosc. Privită sub acest aspect, emisiunea nu poate avea deci numai menirea de a ne delecta.Așadar, cele trei emisiuni vizează obiective de prim ordin în promovarea culturii noastre populare pe care televiziunea are posibilitatea să le atingă. Integrate într-un ansamblu de acțiuni similare, conjugate cu cercetarea științifică, emisiunile amintite se cer programate

Pledoarii concrete pentru 

AUTENTICITATEA FOLCLORULUI 

PE MICUL ECRAN
firești pe care le capătă faptele de folclor în realitatea contemporană, distanțările pozitive de tradiție pe linia' integrării în cultura contemporană, dar și abaterile negative atunci cînd, în acest proces de firească integrare, intervin mîini nepricepute.„Vetrele folclorice" prezintă în esență marea varietate locală a folclorului nostru. Aici, poate mai mult decit în „Pe un picior de plai", accentul nu poate cădea numai ne cîntec și dans, nota dominantă trebuind să o constituie întregul complex de viață folclorică a locurilor alese — așezări, mod de viață, comportări, costume etc. Ar fi bine ca „vetrele folclorice" să nu vizeze numai cîntecele și jocurile unor locuri, ci și oamenii care cîntă, joacă și povestesc cu tot ce au ei propriu, caracteristic ca tip uman, ca mod de viață, ca rezervor de omenie ale cărui elemente pot contribui formativ la cristalizarea modelelor de comportare ale omului contemporan.Dacă aceste două emisiuni au în vedere fapte globale, fenomene și realități complexe, emisiunea „Rapsozi populari" este menită să prezinte pe cei mai de seamă inter- preți ai cîntecului și ai povestirii populare, să scoată la lumină și să popularizeze rarități de excepțională valoare care sint pe cale să se

pe o durată de mai lungă respirație, în așa fel îneît să poată . cuprinde faptele semnificative ale tradiției noastre folclorice, modurile lor de expresie, variat și sincretic totodată, genurile și speciile fundamentale in distribuția lor teritorială variată, problemele primordiale ale integrării tradiției populare cu cultura contemporană. într-o astfel de cuprindere, ceea ce se numește astăzi in chip curent „problema autenticului" Iși capătă prin sistematizare și adin- cire, rezolvarea firească, lO altă emisiune în care cîntecu’ popular apare pe ecranele televiziunii este „Floarea din grădină". Și aici, ca și în emisiunile amintite, se manifestă o anumită viziune idilică despre folclor cu iz paseist, semănă- torist. Dar dacă izul acesta poate ti învins (și se caută de cele mai multe ori a fi învins) la primele trei emisiuni, el persistă la ..Floarea din grădină" și riscă să se transforme într-un nou șablon care, în curînd, poate fi tot atît de supărător ca și „stilizările",' pe care luptăm să le depășim.Una din trăsăturile esențiale ale oricărui fapt folcloric este spontaneitatea. Ea nu este numai un atribut al textului muzical-literar coregrafic. ci. mai cu seamă, al contextului. al ambianței in care se situează cel ce performează. a modului lui de a se comporta în a-și

prezenta producția, a contactului nemijlocit între cel care comunică și cel care receptează. O justă descifrare a faptului receptat nu se poate realiza decît în condițiile a- cestei ambianțe. Or, cei ce se prezintă la „Floarea din grădină" in condițiile unei costumații cîteodală chiar hilare, în condițiile unor aprecieri de dulceagă circumstanță și ale unor acompaniamente șablon nu pot contribui la păstrarea spontaneității faptelor prezentate. Această situație duce doar la contrafacere, chiar în cazul cînd, din punct de vedere muzical și poetic, cîntecele pe care • le aduc aceste „flori din grădină" sint autentice.Dacă cele trei serii folclorice fundamentale ale programelor de televiziune au toate condițiile să contribuie esențial la promovarea folclorului autentic și dacă mulți din cei ce se prezintă la concursul „Floarea din grădină" pun în Circulație frumoase cîntece autentice, programele televiziunii cuprind și alte emisiuni de folclor — respectiv diferitele programe ocazionale , ale ansamblurilor și orchestrelor folclorice și ale unor formații artistice dc amatori. Și pentru că putem semnala și aici îndepărtarea de la o ODtimă valorificare „folclorică", credem că în acest caz. ca și în altele anterioare, ar fi de dorit ca televiziunea să asigure, cu ajutorul specialiștilor, un atent control de specialitate. Ea și-ar îndeplini prin a- ceasta și mai mult rolul de for de orientare a promovării folclorului autentic. Pentru că, dincolo de tot ce ar putea face cercetarea științifică, prin organele de specialitate ale Consiliului Culturii și Educație’ Socialiste, televiziunea, prin condițiile pe care le-am reliefat la început, prin prestigiul de care se bucură în cele mai largi sfere ale populației, rămîne un factor deosebit de eficace în toate acțiunile de integrare a patrimoniului culturii populare în cultura contemporană, socialistă, a patriei noastre.
Prof. univ. dr. docent 
Mihai POP directorul Institutului de etnografie și folclor

La muzeul de artă al Republicii Socialiste România s-a deschis expoziția de desene și gravuri Gheorghe Pa- trașcu cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea artistului. în fotografie : un aspect din expozițieFoto : M. Andreescu
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î

(

l

I
I
I
I

i I

( 
)

l

a Nunta de piatră : VIITORUL 
16; 18; 20.
• Zestrea : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE ( 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; ,
20.30.
a Drumul spre: Vest r SCALA — 
9; 11,45; -.14s30; ;17,3O; 20,30,- BUCU
REȘTI — 8,30; 11;. 13,30; 16;
18,30; 21.
a Maria ' SîftkrW1 S'ĂL’ÂA- P ALATtf-0* 
LUI — 17 (seria de bilete — 4398): 
20,15 (seria de bilete — 4399), LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, CAPITOL — 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30: 18; 20,30.
• Pe aripile viatului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
A Anul carbonarilor : FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRI- 
VIȚA — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
© Program de desene animate 
pentru copii — 9,30. Grozavul din- , 
tr-a V-a B — 11,15; 14; 16; 18 : 
DOINA.
• Poliția mulțumește : MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, .
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
a Războiul Iui Murphy : FERO
VIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; i 
21, GLORIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
A Explozia : DACIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLACĂRA — I 
15,30; 18; 20,15.
© Cu mîinile curate : LUMINA — 1 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PRO- , 
GREȘUL — 15,30; 18; 20,15.
© Queimada : EXCELSIOR — 
11,45; 14,30; 18; 20,45, AURORA 
9,30; 12; 15,30; 18: 20,30.
a Marea evadare : CENTRAL 
9,15; 12,45; 16,15; 19,45, ARTA 
15,30; 19.
© Un bărbat și o femeie — t0:
14. Orez amar - 16,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
a Domnului profesor, cu dragos
te î VOLGA — 9: 11,15; 13^30; 15,45: 
18,15; 20,30, MIORIȚA — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20. TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
a Bariera : RAHOVA — 15,30; 
20,15.
A Filiera : BUCEGI — 15,30;
20.30. GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.30. 
A Ursul Yogi : PACEA — 15,45; 18. 
a E o poveste veche : PACEA
— 20.
© Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
FERENTARI — 15,30; 19.
a Am încălcat legea : 
— 15,30; 18; 20,15.
A Micul om mare : POPULAR —
15.30.
a Căldura mîimlor tale : POPU
LAR — 18; 20.

9;

12;

18;

18;

UNIREA

teatre
• Radioteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ovidiu Bălan. 
Solistă : Anne Queffelec (Franța) 
— 20.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 19.
q Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale) (sala Studio) : Iadul și pa
sărea — 20.
© Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
© Teatrul Mic : Testamentul cîine- 
lui — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara44 (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
© Teatrul Giulești : Casa care 
fugit pe ușă — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă*4 : Cele 
luni ale anului — 9,30; 16.
© Teatrul „Țăndărică44 (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 17,30, (sala din str. Academiei) ; 
De ce a furat zmeul mingea — 15. 
a Studioul T.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Autorul moare azi — 20.
• Teatrul satiric-muzica) „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Revista are 
cuvîntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Fii cuminte Cris- 
tofor — 19,30.
a Ansamblu] artistic „.Raosodia 
Română44 : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Circul „București44 : Aprindeți 
stelele — 19,30.
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al lui E. Hemingway. Regia : Charles Vi-Film american după celebrul roman
dor. Cu : Ruck Hudson, Jennifer Jones, Vittorio De Sica, Alberto Sordi. Un impre
sionant document despre-primul război mondial.
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- gram de muzică populară?--' ■ ; l 
0 „Conducătorul revoluționar. '

iAi,< feărbatul de stat, qmu!44. Filmai 
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PROGRAMUL I

Speologi români studiază
peșterile din Cuba
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2.08 Curs de limbă franceză. Lec
ția a 41-a. Prezintă 
univ. Claude Dignoire. 
dactor Elena Crețu.

9,30 Prietenii lui Așcniuță 
știm despre iarnă ? « 
turi cu
(III). 
Telex. 
Publicitate. 
Steaua polară.

10,40 Arta plastică. Prin expoziții. 
11,00 Telecinemateca : „Suflete în 

ceață44.
12,25 Avanpremiera.
12,30 ' " " — ‘

asist.
Re-

• Ce 
_ Aven- 

„Rățușca Saturnin"

10,00
10,05
10,10

12,45
13,00
15,00

16,00

17.30
18.30
18.35
18,40

19.10

O floare din Bihor. Clnteee 
populare.
Teleobiectiv. 
Telejurnal.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
— 17,00 Telescoală a Biologie 
(anul III liceu). Fiziologia 
analizatorilor • Economie po
litică. Industrializarea socia
listă și progresul economico- 
soeial al României.
Emisiune ?n limba maghiară. 
Telex.
Publicitate.
Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.
De la meșteșuguri la arta 
plastică — „Artele focului" 
(III).
tool de seri.19.20 .......... .. .........

19.30 Telejurnal © Cincinalul înain
te de termen — cauză a în
tregului popor.
Melodia săptămînii : „Cinci
nalul în patru ani și jumăta
te4' de H. Mălineanu, pe ver
suri de H. Negrin.
Reflector.
Pagini de umor. Aventuri în 
epoca de piatră.
Campionatele europene de 
patinaj artistic. Transmisiune 
directă de la Koln.

ăl‘,20 -Auziți Bum cîntă .

21.30 ^Conducătorul ______ ,
bărbatul de stat, qmul44.

20.00

20.D5
20.25

20,50

*

Ceaușascu.
22,15 .,24 de ore" « Din țările so

cialiste.
22,45 Campionatele europene de pa

tinaj artistic. Proba indivi
duală masculină. Transmisiu
ne directă de ta K81n.

PROGRAMUL II

18,10

18.55
19, W)

22,00

Agenda.
Pagini de operă de 
popularitate.
Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". Episo
dul XV — „Circul spațial". 
Publicitate.
Municipalitatea - răspunde 
bucureșteanului o In ■ ce .sta
diu se află planul de ' "
tizare a Capitalei ?
1001 de seri.
Telejurnal.
Concert simfonic al 
trei radioteleviziunii. 
tinerilor dirijori. în 
filmul documentar ..Trei pei
saje" — producție a studiou
lui „Al. Sahia".
Studioul artistului amator.

mare

sistenla-

orches- 
Tribuna 
pauză :

1

■ i

Miercuri dimineața a părăsit Capitala, indreptindu-se spre Havana, un grup de speologi din București și Cluj, în frunte cu prof. dr. Traian Orghidan, directorul institutului de speologie „Emil Racoviță" al Ministerului Educației și învățămîntului, care, va întreprinde o nouă expediție științifică în Cuba.După cum s-a anunțat, cercetările care au urmărit explorarea în comun a grotelor cubaneze s-au concretizat în depistarea a peste 100 de specii și genuri noi de crustacei, specifici a- pelor subterane, ca și de arachnids rar întilnite. întregul material a constituit obiectul unor valoroase studii de specialitate, apărute în diferite reviste din Havana și Paris, urmînd ca alte studii, recent definitivate, să fie incluse în volumul intitulat „Rezultatele primei expediții științifice româno-cubaneze", aflat sub tipar, într-un stadiu avansat, la Editura Academiei din București.Pornesc cu plăcere intr-o nouă expediție, a declarat prof. dr. Traian

redactorului „Agerpres". deoareceOrghidanAdina Constantinescu colegii noștri cubanezi ne-au înconjurat permanent cu dragoste și atenție, apreciind experiența noastră profesională, concretizată în studiul a peste 1 100 de peșteri din diferite zone carstice. împreună cu ei, vom efectua acum cercetări biospeologice în aproximativ 60 de peșteri din provincia Oriente, zonă muntoasă cu altitudini diferite, unde s-au putut forma atît grote cu climat tropical, cit și grote cu climat temperat. Concluziile ce se vor stabili pe baza laborioasei activități științifice — care va dura aproximativ o jumătate de an — vor contribui la realizarea capitolului de biospeologie din monumentala monografie a peșterilor Cubei, lucrare aflată în curs de elaborare, sub directa îndrumare a întemeietorului școlii cubaneze de speologie. prof. dr. Antonio Nunez Jimenez, președintele Academiei de Științe din Cuba. (Agerpres)
ISTORIE FIERBINTE

LA SOMEȘUL RECE
(Urmare din pag, I)Pe cînd Someșul Rece produce doar doi megawați. „îi produce constant, îi livrează' în bune condiții sistemului1;'energetic național — ne spusese, la Cluj, tovarășul Ioan Gavrila, directorul regionalei de rețele electrice — iar cei 12 oameni. care lucrează acolo alcătuiesc unul din- trel colectivele noastre fruntașe. Localnici ai Someșului Rece și Gilău- lui, ei lucrează-n meserie de aproape șapte decenii — hidrocentrala a fost construită în 1905 și au văzut de ea. ca de un acaret a) lor, generații succesive de moți. Sint neîntrecut) în întreținerea bătrînelor mașini, oameni ai mîndriei profesionale, comuniști de nădejde"....Așadar, doar doi megawați, vreme ce dincolo, peste culme, vastul perimetru al șantierului, fac amenajări și se scobește munte lăcaș pentru agregate careproducă sute de megawați. Din punct de vedere al dimensiunilor tehnice și productive, o deosebire fără drept de apel. Ca de la o orînd’iire la alta, ca de la un timp al civilizației industriale la altul. Sub ranort spiritual însă apare o tulburătoare unitate.ții... Iar pentru a ne ilustra acest a- devăr. sprintenul septuagenar care ne însoțește ne îndeamnă să stăruim lingă modesta placă memorială. prin-

în 
în 
se 
în 
să

un emoționant semn al egalită-

Investigarea vieții teatrale a țării suscită in cazul Teatrului de Nord un interes inedit. Desigur, avin- tul economic și social al județului și municipiului Satu-Mare, mutațiile demografice, transformările sociale, înflorirea urbanistică sint realități care obligă. Ne apropiem, deci, de viața culturală a acestui oraș de pe Someș cu o sporită exigență.Aici se află, de un colectiv' frumoasă tradiție maghiară), o pă de teatru mânească. întinerirea cumulate rea unei ceilalți, mai tineri ; osmoza intre aceste fenomene și implicit continuul schimb de idei, de inițiative, de cadre — între secții ; lupta pentru creșteri și cristalizări artistice și cea pentru ciștigarea și modelarea publicului — pentru exercitarea unei influențe politico- educative crescinde sint numai citeva dintre aspectele pasionante de urmărit la teatru] sus-amintit.încercînd o scurtă retrospectivă, se poate aprecia că secția română a dat dovadă, în general — tocmai din perspectiva majoră a atragerii și formării unui public propriu — de o sănătoasă înclinație pentru dramaturgia originală. Ultima premieră a teatrului exprimă interesul — și mai important în consecință — pentru literatura de actualitate.„Oțelul" este dramatizarea scrierii cu același nume de Constantin Chiriță. Un roman in care scriitorul investiga structura etică și universul sufletesc al unor oameni din mediu) siderurgic. Identificăm în „Oțelul" o problematică „profesională". dar de fapt cu mult mai largi semnificații, (raportul vechi-nou, conflictul dintre pasiunea și
< _ _ _

neliniștea creatoare, pe de o parte, și indiferență și rutină, pe de alta) dublată de o problematică intimă extrem de nuanțată.Timpul (au trecut 13 ani de la apariția cărții) ratifică permanenta acestor o- biective scriitoricești. Mai mult chiar : obiectivele vieții noastre sociale, preocuparea formării conștiințelor socialiste determină Un interes crescînd pentru

factor de care aminteam mai sus. timpul, căruia i s-au alăturat legile exigente ale genului dramatic au pus în evidență și mai clar alături de finețea investigării universului lăuntric — calitatea majoră a cărții — slăbiciunile ei insuficienta acuitate a confruntărilor, dezlegarea lor cam grăbită ; reflectarea inconsistentă a „dramei" și a opoziției tempo-

nelia Bloos. Ion Haiduc și Viorica Suciu, prospețimea promițătoare a lui Petre Panait.„Oțelul" atestă deci o trupă cu certe posibilități pe care am dori-o stabilizată, supusă unui proces de îmbogățire, cu noile cadre necesare, ca și unui necontenit proces de fertilă e- xersare profesională și creștere spirituală. Credem, de asemenea, că iri străda-

știința întunecată de crimă a unui ofițer superior german și urmărește ideea că înfăptuirea unei crime nu poate fi prin frică și că intrați. în lufnea lor și ’ a crimelor cum să iasă din ta . este . situația nazist Hans Ranke, eîndva. după o clipă de ezitare în fața ordinului de a Ucide niște tineri civili po-

unei justificată cei o dală .atrocități- nu mai_au ea. Aceas- maiorului care
alături cu o (secția echi- ro- și a- crea-

nouă i— cea Consolidarea experienței de unii, tradiții de către
\

„OTELUL" (Dramatizare după romanul lui 

NUMĂRĂTOAREA COPACILOR"
ji

o asemenea literatură. Și așa se și explică inițiativa Teatrului de Nord din Satu-Mare. care a procedat la o adaptare pentru scenă a romanului.Dramatizarea semnată de Mihai Raicu este judicioasă, concepută sub forma unei succesiuni de secvențe toarte scurte. Ea reține, esepțializează conflictele. caută situațiile cele mai apte să le exprime și potențează scenic una dintre dimensiunile cele mai importante ale cărții — a- ceea de a zugrăvi destine contemporane și de a reflecta resursele de victorie morală ale personajelor asupra propriilor lor defecte și limite : seriozitatea, tenacitatea, omenia, spiritul lor rațional, maturitatea lor politică.Din păcate însă, același

rare a personajului central, maistrul oțelar Voicu.Spectacolul — realizat în regia lui Mihai Raicu (în decorul cam șters al lui Mihai Tofan) sugerează cu sobrietate ambianța industrială, romantismul aspru al muncii, al bătăliei pentru triumful noului în tehnologia oțelului, dar mai ales in conștiințe. Dincolo de citeva tendințe de ingro- șare a unor compoziții (in cazul, e drept, al unor partituri mai puțin generoase) impresionează, alături de meșteșugul actori mai încercați.Tifor, C. Popescu), concizia și siguranța majorității portretizărilor, sinceritatea lor, intuiția și nervul unor interpret! .mai tineri ca Petre Moraru, Anca Pan- drea. Marcel Popa ori Cor-

unor (Ion

Constantin Chiriță)

de Kocsis Istvân

un mai din
nia selectării, a includerii cu consecvență în repertoriu a unor lucrări inspirate din actualitate, teatrul sătmărean poate primi sprijin mai atent și consecvent. îndeosebipartea Direcției teatrelor din C.C.E.S.Un bun exemplu de. inițiativă repertorială în sensul mai sus amintit îl dâ secția maghiară a Teatrului de Nord din Satu-Mare. ,. Numărătoarea copacilor", ultima sa premieră, aparține unui tinăr și talentat dramaturg. originar din Satu-Mare, Kocsis Istvân. cu care scena sătmăreariă se află la cea de-a treia colaborare. Acțiunea se situează în universul monstruos al oamenilor mașinii de război fasciste. Ea explorează de fapt con-

lonezi, sub amenințarea superiorului său. i-a impușcat cu propria-i mină, fără să-i mai pună la zid. în zadar va încerca apoi să se sustragă călău ; intratIar situațiile pe provoacă probează oricăror circumstanțe atenuante pentru monstruozitatea comisă. El va sfîrși prin a trage in minerii al'la- ți in grevă. Ezitările, drama pe care nu o trăiește nici o clipă pină la capăt îl vor costa, poate, viața, dar a- ceasta nu are nici o semnificație în ordinea valorilor umane.înscriindu-se pe linia uneia dintre cele mai substanțiale reușite ale teatrului sătmărean. „Numărătoarea copacilor". în regia

condiției lui de lumea in care a este fără ieșire, care le lipsa

lui Gyorgyosi Găbor (decoruri : Paulovics Lâszlo, costume : Szatmâri impresionează prin mul sobru, prin simplitatea și concizia mijloacelor, prin refuzul oricăror efecte străine de esența teatrului, prin inteligența (și lipsa de ostentație) cu care urmărește semnificațiile situațiilor. Spectacolul începe prin a sugera atmosfera de teroare a unei unități naziste. Comenzi amplificate, răcnete, sunetele unor mărșăluiri brutale preced momentul începerii spectacolului și acest expresiv fond sonor devine și „cortină" între tablouri .Actor de frunte al scenei sătmărene, Ăcs Alajos se întîlnește prin Ranke cu o partitură dramatică inedită destul de diferită , de numeroase roluri jucate pină acum. Acs realizează o compoziție inteligență și precisă, cu atît mai demnă de apreciat cu cit evită, in favoarea ideii pe care o reprezintă eroul, 'soluții pe de spectaculoase pe atît banale. Aș. spune chiar el umanizează persona- pentru a evidenția de-

Agnes) realis-

cît de că jul . finitiva Iui condamnare.Prin jocul său de un dramatism interiorizat, prin imaginea, atitudinile pe care le conferă personajului, Korcsmânos Jeno face din Komark — un alt personaj al piesei — o prezență puternică chiar și in scenele • mute. Să amintim, în încheiere, din rindul in- terpreților care impresionează prin omogenitatea interpretării de calitate și prin aderență stilistică pe Boăr Ferenc (Tiigel), pe Nyiredi Piroska.Două spectacole pe scena sătmăreană care fac dovada certă că aici există preocupare pentru teatrul de calitate, pentru a transforma intîlnirile cu publicul în momente de artă adevărată.
Natalia STANCU

să pe zidul scriem: „In njuncă și luptă pentru existența și apărarea acestei uzine. DUMITRU CADTȘ; căzut la datorie în ziua de 14 septembrie 1941".Tovarășul Albin Morariu poyes- teștp> ,,— Eram slujbaș la electricitate. Răspundeam de Someșul Rece. Armatele eliberatoare se apropiau. Inamicul opunea rezistență indirjită. La . 13 septembrie un eșalon inamic a{ intrat în valea noastră. Erau vreo 200. Voiau să arunce uzina in aer, ca. să n-aibă Clujul curent electric după retragerea lor. N-au izbutit. Muncitorii — voluntari — au puș mina pe arme. Au sărit și oameni ai satelor din jur : de la Gilău, de la Mărișelu. Am amplasat mitraliere pe culmi și am lăsat inamicul să pătrundă ■ cu toată coloana în valea noastră. I-am prins în foc încrucișat și i-am obligat să se culce la pămînt. N-a fost ușor. La un moment dat am rămas fără muniții. Am luat o căruță , și cîțiva copii ai muncitorilor și trecut muntele după cartușe și proiectile de aruncător. între timp a căzut la datorie fratele și tovarășul nostru Cadiș. Dar uzina n-am dat-o. Am scos inamicul din valea noastră. Tot încolonat, așa cum venise. Dar de data asta cu steag alb cine-l făcuse muncitori și cîțiva copil dantul inamic a început să-și dea cu pumnii în cap pină și l-a umplut de cucuie... Și astfel, Clujul eliberat n-a stat nici un ceas fără curent electric. De altfel, nu știu dacă uzina asta a stat, vreodată. Merge continuu, din tătă-n fiu".Din tată-n fiu. Așadar, aici, la Someșul Rece, în această „Posadă de la Gilău", ne aflăm pe vatra unei superbe tradiții muncitorești, nuanțată specific prin obîrșia moțească a pumnului de oameni care fără întrerupere foc și lumină al sistemului energetic național, cei doi megawați ai sarcinii lor profesionale și civice. Iar _2_ mația „din tată-n fiu" trebuie înțeleasă în sensul cel mai direct al cu- vîntului. Pentru că fiii eroului Dumitru Cadiș — Gheorghe și Ion, cu 29 de ani în urmă numărindu-se printre copiii care au trecut munții ca să’aducă muniții părinților lor — sint astăzi doi zdraveni bărbați, lucrători de nădejde ai măruntei dar glorioasei hidrocentrale : unul este . mecanic lăcătuș, iar celălalt mecanic de turbine. La fel cum și alți tovarăși ai lor de generație — de pildă, șeful de stăvilar Mihai Pleșa, fiul pensionarului Petre Pleșa — au preluat de la părinți ștafeta meseriei sădite pe aceste locuri Ia începutul veacului. „O istorie a electroenerge- ticii românești, ne spune cu mîndrie tovarășul Albin Morariu, nu va putea să nu cuprindă, în capitolul de căpetenie, și pe moții noștri de la Someșul Rece, cu dovezile lor de vechime, cu înscrisurile lor de vitejie, cu panoplia lor de stele ale blicii, de ordine și medalii, de insigne de fruntași, răsplătindu-le virtutea ostășească și civică, patriotismul, hărnicia, priceperea profesională".O istorie a electroenergeticii românești 1 Această istorie s-a scris și se scrie și aici, în mărunta cetate a celor doi megawați și, deopotrivă, dincolo de culme, în vastul tărim al amenajării hidroenergetice Someș... Acolo unde, după cum ne informează tovarășii săi, muncitorul Crișan Gheorghe. responsabil al Someșului Rece, a plecat încă din zori pentru o a

hidrocentralei. Tran- memoria fratelui de

am

cu mîinile ridicate și în frunte. Cînd a văzut prizonier — o mină de coman-

pulseazăin marele fluviu de
afir-

c»

repu-

importantă ședință de producție marelui șantier.Pornim și noi într-acolo, după a- a Someșului Rece. Ne sint călăuză autocamioanele grele de pe culme, „carate șantierului", șiruind fără întrerupere pe zarea de pîslă ca pe un «imbol al curgerii timpului istoric.
cest popas lingă istoria fierbinte
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Tovarășului NICOLAE .CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româniatîn numele poporului, al partidului comunist și al Guvernului Revoluționar al Cubei ne este plăcut să. vă exprimăm recunoștința noastră pentru cordialul mesaj de felicitare pe care ni l-ați trimis cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a eliberării.Reînnoim, de asemenea, convingerea noastră fermă că legăturile frățești de prietenie și colaborare între popoarele, parțidele și guvernele, noastre vor continua să se întărească și să se dezvolte. Transmitem urări de noi succese poporului român prieten, iar dumneavoastră sănătate și fericire personală.

Comandant FIDEL CASTRO
Prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba ți prim-ministru al Guvernului Revoluționar

Doctor OSVALDO DORT1COS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Primiri la Consiliul de MiniștriDelegația Asociației de prietenie sovieto-românăTovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit, miercuri dimineața, delegația Asociației de prietenie ,so- vieto-română, condusă de tovarășa Alla Tihonovna Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare al U.R.S.S., vicepreședinte al asociației, care face o vizită în țara noas

tră la invitația Consiliului Generai AiR.L.U.S.La întrevedere, desfășurată în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat tovarășul; Ilie Murgu- lescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S.A fost, prezent V. I. Drozdânko, ambasadorul U.R.S.S. la București.(Agerpres)Ministrul comerțului interior din R. P. UngarăMiercuri a sosit în Capitală, în vederea semnării Protocolului privind schimburile de bunuri de larg consum pe anul 1973 între ministerele de comerț interior din Republica Populară Ungară și Republica Socialistă România, o delegație condusă de Istvăn Szurdi, ministrul comerțului interior din R. P. Ungară. La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, precum și de reprezentanți ai ambasadei R.P. Ungare la București.

în după-amiaza aceleiași zile, tovarășul Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al comerțului interior, a primit pe Istvăn Szurdi, ministrul comerțului interior din R. P. Ungară.La întrevedere, a participat Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior. A fost de față, de asemenea, Domokos Vekas, consilier al ambasadei R. P. Ungare la București.în timpul întrevederii au fost a- bordate probleme privind relațiile comerciale dintre cele două țări, lărgirea schimbului de mărfuri dintre ministerele de specialitate.
Ieri, s-au deschis în Capitală

„Zilele științei și tehnicii
sovietice"în Capitală s-au deschis miercuri. „Zilele științei și tehnicii sovietice", manifestare organizată de Consiliul General A.R.L.U.S. și Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor.în cuvîntul de deschidere, acad, prof. Ilie MurgulesCu, vicepreședinte al. Marii Adunări Naționale, vicepreședinte al Conși'JiuItrt' GdiSb^al A.R.L.U.S., a relevat' inl'pifffâWțh â- cestei manifestări, subliniind.în Context, faptul că popularizarea recfprâ- că a realizărilor tehnico-științifice reprezintă o contribuție marcantă la dezvoltarea relațiilor de prietenie ro- mâno-sovietice.Au vorbit apoi N. A. Iakovlev, consilier al ambasadei Uniunii Sovietice

la București, care s-a referit la direcțiile principale ale cercetării științifice în U.RÎS.S. și dezvoltarea colaborării sovieto-române în acest domeniu, și A. A. Petrov, candidat în științe fizico-matematice, colaborator științific al Centrului de calcul al Academiei de Științe a U.R.S.S., referatul său ocupîndurse de „Modele matematice moderne de-planificare a economiei’ naționale*» •aieîs’r =»h * IvrotosTib .ăiir;Cu același prilej, în holul Casei prieteniei româno-sovietice din Capitală s-a deschis fotoexpoziția „Știința și tehnica sovietică in slujba omului". (Agerpres)
Cu prilejul aniversării

Zilei Armatei Populare CoreeneCu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Zilei Armatei Populare Coreene, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Toi Hian, ministrul Forțelor Armate Populare ale R.P.D. Coreene.
★Miercuri seara, la Casa Centrală a Armatei din Capitală a avut loc o adunare consacrată acejuiași eveniment. Au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Au fost pre- zenți Li Ho Zang, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Democrate Coreene la București, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de ge- neralul-colonel Ion Gheorghe, prim- adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, care a rostit un cuvînt de salut. Despre însemnătatea evenimentului a vorbit colonelul Son Ghiăn Zun, a- tașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București. Par- ticipanții au vizionat apoi o fotoex- poziție și un film înfățișînd aspecte

din activitatea militarilor Armatei Populare Coreene.Cu același prilej, atașatul militar, aero și naval al R.P.D- Coreene s-a întîlnit cu militari români din două unități. (Agerpres)

Pictura și sculptura
(Urmare din pag. I)faptul că la Domnești se află una din cele mai valoroase colecții de î icoane din țară, o expoziție de pic- I tură pe sticlă, acuarelă și măști rea- I lizate de copii, un muzeu local de I etnografie, o formație de teatru, un i cor, o orchestră simfonică a elevilor, Posibilitățile educativ-estetice pe care le conține o asemenea colecție, proiectele, formulate deja, de extindere, prin organizarea la Domnești a unei tabere de creație pentru sculptură în lemn, al cărei scop ar fi decorarea împrejurimilor cu lucrări de inspirație locală — ne duc cu gîndul la imensele resurse pe care acest țip de inițiative, multiplicate, le-ar putea avea. Desigur, nu poate fi vorba de întreprinderea unui șir de donații succesive de lucrări de artă contemporană. Obositoare, repetiția nu și-ar mai dovedi, în aceste condiții, eficiența. Ne gîndim doar la numeroa- 1 sele colecții care s-ar putea crea H de-a lungul unor importante trasee | turistice, colecții care să amintească B de specificul locului, care să pună în n evidență valorile artistice pe care Te a cuprinde. Obiecte populare, covoare U sau țesături populare, pictură pe sticlă, obiecte de artă — rod al talentului și hărniciei locuitorilor din cele mai diferite colțuri de țară — ar putea forma obiectul unor colecții de artă, al unor complexe modalități de a pune în valoare măiestrii artistice dintre cele mai diferite. Arta poate și trebuie să devină o prezență permanentă în fiecare, localitate. Experiența de la Domnești sprijină concret această afirmație.

în plină desfășurare a consultărilor preliminare de la Dipoli consacrate pregătirii Conferinței general-eu- ropene pentru securitate și cooperare, un nou eveniment, înscris pe aceeași direcție de preocupări, s-a impus cu pregnanță opiniei publice : Conferința interparlamentară pentru cooperarea și securitatea europeană, desfășurată la Helsinki în ultimele zile ale lunii ianuarie. .Convocată din inițiativa și sub e- gida Uniunii Interparlamentare, conferința* și-a asumat rolul dificil de a fi mai mult decît o ocazională tribună liberă a deputaților din forurile «legislative ale țărilor din Europa, S.U.A. și Canada — aparținînd celor mai diferite tendințe politico-ideolo- gice. Ea și-a propus ca, acordind voinței popoarelor ponderea meritată, să exercite o inrîurire asupra evenimentelor, în sensul sporirii eforturilor pentru construirea pe continent a unui nou sistem de relații interstatale, întemeiat pe o deplină securitate, pe o multilaterală cooperare.Oportună, deci, prin scopul propus, pilduitoare prin ambianța favorabilă confruntării punctelor de vedere, remarcabilă prin multitudinea fenomenelor abordate și seriozitatea analizei —. reuniunea parlamentarilor își definește importanța, în primul rînd, prin substanța politică pe care a izbutit să o încorporeze documentului său final. Adoptat în unanimitate de cei peste 200 de' participanți. repre- zentînd grupuri interparlamentare din 30 de țări, acest document — o amplă și minuțioasă, rezoluție — poartă titlul sugestiv „Căi și mijloace pentru dezvoltarea unei cooperări pe bază de drepturi egale și pentru edificarea unei păci trainice și a securității in Europa, ținind seamă de contribuția acestui continent la pacea și bunăstarea lumii".Chiar înainte de a-1 prezenta, putem afirmă cu îndreptățire că documentul are meritul de a fi primul care, în contextul preocupărilor actuale, întrunește un larg consens internațional asupra conceptului de securitate și cooperare europeană, în- cercînd să-1 cuprindă și să-l definească cu toate componentele sale — politice, economice, militare, cultural- științifice etc. — să-i sublinieze calitatea de complex organic, ireductibil, indivizibil.Documentul este produsul unei confruntări politice — nu lipsită de „momente vii“-sau chiar ascuțimi — între oameni politici investiți cu mandatul alegătorilor care i-au trimis în parlamentele respective.. El are și calitatea de a pune in evidență o notabilă concordanță cu o serie de probleme care, în această perioadă, fac obiectul

Vizita președintelui C. S. P. 
din R. S. Cehoslovacă

Primire la Consiliul de Miniștri

Miercuri la amiază, tovarășul Ilie Verdeț, prim-vipepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit pe tovarășul'Vaclav Hula, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării, aflat în țara noastră pentru a purta convorbiri privind dezvoltarea in continuare a colaborării și cooperării economice româno- cehoslovace.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a luat parte tovarășul Manea Mănescu,

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost de față Miroslav Sulek. ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.Cu acest prilej, s-a tăcut un schimb de opinii asupra stadiului actual și posibilităților de lărgire a colaborării economice, tehnico-științifice și a schimburilor dintre cele două țări, exprimîndu-se satisfacția pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie româno-cehoslovace.. (Agerpres)
Încheierea convorbirilor economice 

româno-cehoslovaceLa Consiliul de Miniștri s-au încheiat, miercuri, lucrările întilnirii. de lucru dintre tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Vaclav Hu.la, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării.La lucrări, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă, au luat parte membri ai conducerii organelor de planificare din cele două țări, consilieri și experți.în aceeași zi a avut loc semnarea . unui Protocol privind întilnirea președinților organelor centrale de planificare din România și Cehoslova-, cia în legătură cu activitatea de coordonare a planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale celor două țări pe perioada 1976—1980 și în persnectivă.Din partea română protocolul a

fost semnat de tovarășul Manea Mănescu, iar din partea cehoslovacă de tovarășul Vaclav.Hula.La semnare, au fost de față Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.
★Miercuri după-amiază, tovarășul Vaclav Hula, vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării, și persoanele oficiale care l-au însoțit in vizita sa în țara noastră, au părăsit Capitala. îndreptîndu-se spre patrie.Oaspeții au fost conduși de tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de- Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și de alte persoane oficiale. A fost de față Miroslav Sulek. ambasadorul R. S. Cehoslovace la București. (Agerpres)

întoarcerea de la Moscova a delegației A.R.LU.S.Miercuri seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, delegația A.R.L.U.S., condusă de loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, care a participat la manifestările organizate cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică.La sosire, pe aeroportul Otopeni, era prezent acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S.Au fost de față N.V. Maslennikov, ministru consilier, și membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.

Delegația a participat la manifestările care au avut loc la Moscova și la adunarea festivă de la Riga, cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de la semnarea tratatului româno- sovietic. De asemenea, a avut întrevederi cu V.I. Konotop, prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele Conducerii Centrale a Asociației de- prietenie sovieto-română, precum și cu N.A. Pankov și M. M. Pesliak, vicepreședinți ai Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea, cu care a avut convorbiri calde, prietenești.(Agerpres)
Manifestări consacrate aniversării

din februarie 1933Miercuri, la Palatul culturii din Iași a avut loe vernisajul unei expoziții documentare consacrată' aniversării a 40 de ani de la marile bătălii de clasă din 1933. Expoziția, organizată de Muzeul de istorie a Moldovei și Arhivele statului din Iași, cuprinde periodice ale. vremii, fotocopii, documente care ilustrează activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român pentru organizarea și desfășurarea luptelor ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie — februarie 1933, aspecte ale eroicelor lupte revoluționare ale clasei noastre muncitoare din București, Galați, Pașcani, Iași, Ploiești și din alte localități ale țării. Alte documente, oglindesc ecoul

pe plan internațional ce l-a avut mișcarea generală a muncitorilor din țara noastră în 1933.
TTLa Țg. Mureș, Sighișoara. Luduș, Sărmaș', Deda și în alte peste 20 de localități din județul Mureș au avut loc expuneri și simpozioane consacrate . împlinirii a 40 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor, și petroliștilor din țara noastră. Activiști de partid și de stat, istorici, cercetători, juriști și alți oameni de cultură expun în fața a mii de oameni ai muncii din orașele și comunele județului momente semnificative ale luptei ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933,

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Naționale a. Republicii Socialiste România, tovarășul Ștefan Voi tec, a adresat președintelui Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare, tovarășului Antal Apro, o telegramă de felicitare cu .prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei sale de naștere.

★Ministrul agriculturii, industriei a- limentare și apelor, Angelo Micules- cu. a avut miercuri dimineața convorbiri cu ministrul agriculturii al Sudanului. Wadie Hebăshi, ©flat in vizită in țâra, noastră.Cu acest prilej, au fost discutate' probleme referitoare la cooperarea in domeniul agriculturii și industriei a- limehtare dintre România și Sudan.
★Lâ 7 februarie 1973, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Bulgaria la București, Spas Gospodov, a depus la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România instrumentul prin' care Consiliul de Stat al Republicii Populare Bulgaria a ratificat Acordul dintre guvernele Republicii Populare Bulgaria, Regatului Grecia, Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Republicii Socialiste România și Republicii Turcia privind coopera?ea reciprocă în domeniul turismului în regiunea balcanică, semnat la București, Ia 13 mai 1971, cu pcazia celei de-a IV-a Conferințe, a organismelor oficiale de turism din țările balcanice.Instrumentul sus-menționat a fost primit de Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.. Acordul privind cooperarea reciprocă in domeniul turismului în regiunea balcanică a fost ratificat anterior de Republica Socialistă România, Republica Turcia, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Regatul Grecia. (Agerpres)

Ă fost reluată 
navigația pe DunăreDirecția generală a navigației civile „Navrom" anunță că, datorită e- fortului depus de personalul de pe spărgătoarele de gheață, remorchere și alte nave din dotarea flotei noastre ■fluviale, cu începere de la 7 februarie, au fost reluate cursele de pasageri pe traseele Orșova—Moldova Veche, Drobeta Turnu-Severin—Ostrovul Mare, Brăila—Galați și Tulcea—' Galați. De asemenea, a reînceput navigația vaselor de mărfuri sub pavilioanele României, Uniunii Sovietice, Bulgariei, Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Austriei, Ungariei și din R. F. a Germaniei pe traseul Giurgiu—Moldova Veche — Belgrad — Budapesta — Bratislava — Viena — Reggensburg.'• (Agerpres)
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șah Jucătoarea româncă Polihroniade, printre câștigătoarele turneului zonalDesfășurat în cadrul „Festivalul șahist olandez", Turneul zonal pentru campionatul mondial feminin a prilejuit o luptă foarte strin- să, astfel că la sfîrșitul celor 17 runde pe primul loc s-au clasat, la egalitate, patru jucătoare : Elisabeta Polihroniade (România), Maria Ivan- ka (Ungaria), Katia Jovanovici (Iugoslavia) și Jana Hardston (Anglia), toate cu cite 12,5 puncte, din 17 posibile.

Inițial se prevăzuse ca pentru turneul interzonal să se califice primele trei jucătoare, dar președintele F.I.D.E., dr. Max Euwe, a anunțat, in cadrul festivității de închidere a turneului, că, din împuternicirea federației internaționale, avînd în vedere situația deosebită, s-a hotă- rit ca primele patru clasat© să aibă .dreptul de a lua parte la turneul interzonal.
HOCHEI întrecerile ultimului tur al campionatuluiLa patinoarul „23 August" din Capitală au început ieri întrecerile ultimului tur al campionatului republican de hochei pe gheață.în primul meci al zilei, echipa Dinamo București a întrecut cu scorul de 7—5 (3—1, 0—2, 4—2) formația Sport Club Miercurea Ciuc. A urmat partida dintre formațiile Steaua București și Dunărea Galați. Net su

periori, hocheiștii de la Steaua au terminat învingători cu scorul de 7-1 (1—1, 1-0, 5-0).Astăzi, în cea de-a doua zi a competiției, cu începere de la ora 16,30, se vor disputa următoarele două meciuri : Steaua București—Sport Club Miercurea Ciuc și Dinamo București—Dunărea Galați.Baschet Victorie în deplasare...La Badalona, în Spania, în meci tur pentru grupa B a sferturilor de finală ale „Cupei Cupelor" la baschet masculin, echipa locală Juventud a întîlnit formația Steaua București.Jucind excelent, baschetbaliștii ro
Handbal ...ÎUSUCCeSIeri, la Ploiești, s-a disputat meciul tur dintre Steaua București și echipa Institutului de aeronautică din Moscova, meci contind pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal. Spre surprinderea spectatorilor, echipa noastră campioană a fost întrecută cu un scor sever : 22—14 (8—6) ! A impresionat neplăcut jocul sub orice critică al formației române, joc departe de valoarea arătată pe par-

PATINAJ ARTISTIC, CAMPIONATELE EUROPENE. Pe patinoarul acoperit din K61n au continuat campionatele europene de patinaj viteză.Cei 20 de concurenți înscriși în proba individuală masculină s-au

în scopul continuei îmbunătățiri a profilaxiei, diagnosticului, precum și a tratamentului bolnavilor de cancer, Ministerul Sănătății a inițiat pentru acest an o serie de noi măsuri.Astfel, vor fi create noi laboratoare de anatomie patologică, în cadrul unităților sanitare din reședințele județene și din unele centre muncitorești. De asemenea, va fi extinsă dispensa- rizarea și controlul post terapeutic al bolnavilor care suferă de această a- fecțiune pentru depistarea precoce a recidivelor.Insiitutele oncologice din București și Cluj, in colaborare cu direcțiile sanitare respective, vor continua depistarea activă a cancerului de col uterin prin stațiile-pilot înființate a- nul trecut Totodată, Institutul oncologic din București, în colaborare cu Direcția sanitară a municipiului București, va continua acțiunile de

depistare, tratarea și dispensarizarea unor stări precanceroase,’ prin stația- pilot înființată în 1972.Alte măsuri se referă la depistarea precoce a cancerului pielii, sinului și utetului prin examene medicale la angajare și periodice ale personalului din întreprinderi, examinări periodice ale unor grupe de populație in cadrul consultațiilor curente din unitățile sanitare, /extinderea metodei autocontrolului pentru depistarea cancerului la sin.Totodată, va fi îmbunătățită acțiunea de. depistare citologică a cancerului colului uterin la femeile intre 30—65 de ani, care domiciliază în municipiile București, Cluj. Iași, Tg. Mureș, Craiova, Brașov, Timișoara, Ploiești, Constanța, Sibiu, Oradea, Galați, Arad, Brăila, Focșani și Baia Mare. (Agerpres)

mâni au terminat învingători eu scorul de 81—77 (37—29) !Returul acestei întilniri se va disputa, miercuri, 14 februarie, la București.pe teren propriucursul unei îndelungate activități handbalistice.Acest eșec, care nu-i singular în ultima vreme (vezi înfringerea suferită la scor în fața Universității București), reprezintă un motiv serios de reflecție pentru conducerea clubului bucureștean.încheiem consemnînd că echipa oaspete a jucat ieri un handbal de calitate, fapt ce-i conferă prima șansă în meciul retur ce va avea Ioc la 15 februarie, la Moscova.
a r î n d u r iîntrecut în cadrul programului „scurt" de figuri libere. Cea mai bună e- voluție a avut-o cunoscutul campion cehoslovac Ondrej Nepela, care, rea- lizind 78,50 puncte, își menține poziția de lider. Sportivul român G. Fazekas a ocupat locul 18 cu 57,50 puncte, întrecindu-i pe olandezul Rob Ouwerkerk — 55,92 puncte și pe iugoslavul Silvo Svajger — 55,46 puncte.în proba de dansuri; după execu-i tarea primelor doua. figuri impusei conduce 'cuplul sovietift Ludmila Pahomova ■-r-.- Aleksandr XJorșkov cu lOlj puncte; urmat de perechea vest- germană Angelika și Erich Buck — 100 puncte.FOTBAL. — TURNEUL ECHIPEI R. D. GERMANE ÎN COLUMBIA. Continuîndu-și turneul în Columbia, reprezentativa de fotbal a R.D. Germane a jucat la Bogota cu for- mația Independiente Santa Fe, fostă campioană națională. Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 2—0 (1—0) prin golurile marcate în minutele 32 și 69 de Kreische. Partida a fost urmărită de 30 000 de spectatori.Acesta a fost cel de-al treilea joc susținut de selecționata R.D. Germane in Columbia. în primele două, fotbaliștii din R.D. Germană au învins cu 3—1 echipa Atletico Junior din Barranquilla și au dispus cu 3—0 de Atletico Nacional.

preocupărilor Ia nivel guvernamental in legătură cu pregătirea Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. ■Firește, fără a-i pretinde eficacitatea funcțională, pe care autorii săi nu i-o puteau conferi (căci nu are valoarea practică, angaiantă a textelor oficiale care emană din negocieri între împuterniciții guvernelor), rezoluția parlamentarilor întruniți la Helsinki — departe de a fi un produs conjunctura!, o simplă juxtapunere de opțiuni formulate în termeni general

Rezoluția exprimă sprijinul parlamentarilor pentru „convocarea, în timpul cel mai scurt, a conferinței la nivel guvernamental privind securitatea și cooperarea în Europa", care „va trebui să fie însărcinată cu definirea, pornind de la principiile menționate mai sus, a pozițiilor pe care, statele participante le vor adopta in relațiile lor reciproce, indiferent de ideologiile lor, de sistemele lor politice, sociale și economice".Exprimînd „dorința de a vedea că parlamentele naționale își aduc con-

tensifice relațiile în toate aceste domenii, să creeze avantaje egale tuturor națiunilor participante, să asigure accesul tuturor la tot ceea ce este nou în creația cultural-științifi- că, în circulația informațiilor, „recu- noscînd totodată fiecărui popor dreptul de a-și apăra valorile culturale și politice".Spațiul nu ne permite să cităm mai mult din acest document (insumînd circa 10 file dactilografiate), deși bogăția de idei, rigurozitatea concepției sale, cerințele formulate,

magistral fundamentată și limpede explicată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in atîtea momente politice in țară sau în străinătate și, cu deosebire, la Conferința Națională din vara anului trecut și la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972.Se știe prea bine că în concepția României — a cărei contribuție la dezvoltarea proceselor pozitive din viața politică a continentului nostru este larg recunoscută — securitatea europeană înseamnă statornicirea ' în

securității și cooperăm în Europa
acceptabili — are o semnificație cu totul deosebită ca expresie calificată a opiniei publice europene. Substanța și puterea de inrîurire a documentului decurg din exprimarea clară a opțiunii și poziției autorilor săi asupra unor aspecte de fond, importante pentru-, convocarea Conferinței general-europene, pentru organizarea și desfășurarea acesteia in condiții care să-i asigure eficacitatea, respectiv capacitatea de a răspunde speranțelor nutrite de națiunile Europei și nu numai de acestea.Pornind de la postulatul că „securitatea continentului european depinde în mare măsură de respectarea și a- plicareă de către fiecare stat a principiilor general recunoscute ale dreptului internațional", rezoluția subliniază „necesitatea de a da o semnificație concretă :— principiilor suveranității, inviolabilității frontierelor, integrității teritoriale și independenței, precum și dreptului de a participa pe picior de egalitate la relațiile internațw- nale— dreptului tuturor popoarelor de a alege liber și fără nici o intervenție, de orice natură ar fi aceasta, forma sistemelor lor politice și sociale ;— datoriei tuturor statelor de a se abține de la folosirea forței sau amenințarea cu forța, de a-și rezolva pro- jle'Smle lor prin mijloace pașnice, de a-și îndeplini cu bună credință obligațiile ce le revin pe baza dreptului internațional".

tribuția la organizarea destinderii și Ia întărirea securității in Europa", rezoluția conferinței îndeamnă la eforturi pentru a determina guvernele , să recunoască și să dea viață principiilor de mai sus, să aplice „măsuri vizi nd instaurarea unei mai mari încrederi reciproce"... reducerea „forțelor armate și a armamentelor din Europa prin intermediul negocierilor deschise tuturor statelor interesate, în scopul de a aduce progresiv toate forțele armate și armamentele la un nivel mai puțin'periculos și de a asigura o securitate egală statelor, ți-' nind scama că problema dezarmării constituie o parte integrantă a securității".Un întreg capitol al documentului este consacrat propunerilor „privitoare la domeniul raporturilor economice". Stăruind pentru „intensificarea tuturor formelor posibile de schimburi și cooperare economică", pentru „eliminarea obstacolelor existente și a discriminării", conferința consideră că aceasta „va permite o mai bună înțelegere între popoare, va întări pacea și securitatea in Europa și in lumea întreagă". Conferința face apel la dezvoltarea cooperării în elaborarea și aplicarea măsurilor de protejare a mediului înconjurător.Propunerile referitoare la „cooperarea științifică, tehnologică, educativă, culturală, precum și cu privire la schimburile de persoane și informații" prefigurează un program amplu,. realist și eficient, menit să in-

cu grija de a veni în întimpi- narea voinței popoarelor de a trăi în pace și siguranță ar justifica-o întru totul. Dar nu numai prevederile rezoluției, ci și numeroase intervenții in dezbateri au avut ca trăsătură comună stăruința de a se face eforturi pentru grăbirea pregătirii Conferinței general-europene, pentru edificarea unui sistem trainic de securitate in Europa, pentru dezarmare, pentru dezvoltarea și așezarea relațiilor și a cooperării multilaterale dintre națiunile continentului pe principiile legalității, Me unei înalte etici internaționale.Din cele de mai sus se detașează ușor concordanța documentului cu ansamblul de idei și principii care definesc poziția României în problemele securității internaționale. Iată de ce putem afirma' că, dacă in desfășurarea dezbaterilor s-a bucurat de o atentă urmărire a punctelor de vedere susținute, dacă in comitetul de redactare, din Care a făcut parte, a putut avea o contribuție remarcată — toate acestea s-au datorat, fără îndoială, faptului că delegația Grunu- lui interparlamentar român s-a aflat în situația fericită de a da expresie și de a fi călăuzită de o concepție principială, realistă și clară, atît in problemele de fond, cit și asupra căilor de construire a sistemului de securitate pe continent, de dezvoltare a cooperării interstatale. Este concepția de larg ecou internațional a partidului și guvernului țării noastre,

această parte a lumii a unor relații interstatale bazate pe egalitate, încredere și respect reciproc, care să dea fiecărei națiuni certitudinea că se va putea dezvolta în mod liber, ■ nestingherit, la adăpost de orice act de forță sau amenințare cu forța și care să deschidă perspectivele unei colaborări active și rodnice în interesul fiecăreia, precum și al păcii și progresului în întreaga lume.Din această concepție constructivă — afirmată și la tribuna forului interparlamentar — decurge, ca principală cale pentru edificarea unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa consfințirea principiilor fundamentale care să guverneze raporturile dintre toate statețe continentului. indiferent de orînduire, dimensiuni sau potențial : respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța. înfăptuirea aspirațiilor popoarelor de a trăi în securitate și pace implică în mod necesar adoptarea unor măsuri hot.ărîte îndreptate spre lichidarea tuturor factorilor care provoacă și alimentează încordarea. Țara noastră consideră câ nu poate fi vorba de o securitate reală și efectivă atita timp cît continuă cursa înarmărilor, cît persistă o serie de factori care frinează instaurarea unei atmosfere de încredere deplină între popoare, de destindere și colaborare. Este evidentă legătura

strînsă, organică între procesul edificării securității europene și realizarea unor măsuri de dezarmare pe continent. Iată motivele pentru care și la reuniunea interparlamentară din capitala Finlandei a avut un binemeritat ecou poziția României asupra necesității de a se elabora și înfăptui un program complex și cuprinzător de măsuri de dezangajare și de dezarmare vizînd atit întregul continent, cît și diferite zone ale Europei.Precedată de citatele din rezoluția Conferinței interparlamentare, această prezentare sumară a pozițiilor României în problemele europene nu a avut un caracter întîmplător. Am făcut-o, nu atît din dorința de. a le reaminti cititorului, cit. mai ales, pentru a-I ajuta să constate și, deci, să poată împărtăși satisfacția reflectării în documentul unui prestigios for internațional a pozițiilor pentru care România militează de mulți ani cu principialitate și fermitate, dar și cu un apreciat spirit de conlucrare.Nu putem încheia aceste însemnări, înainte de a aminti contribuția remarcabilă Ia efortul pentru succesul Conferinței interparlamentare adusă de parlamentul Finlandei — care a organizat și găzduit acest forum — precum și de șeful Grupului interparlamentar finlandez, Johannes Vi- rolainen, care i-a prezidat lucrările.Conferința de la Helsinki s-a încheiat cu cerința adresată Consiliului interparlamentar „să autorizeze organizarea. in cadrul activităților Uniunii Interparlamentare și în intervale corespunzătoare, a unor întruniri care să permită grupurilor interparlamentare europene și celor din S.U.A. șl Canada să examineze și să elaboreze idei și propuneri referitoare la aspectele particulare ale cooperării și securității europene...". Este o ilustrare a fantului că parlamentarii au conștiința necesității de a contribui în continuare la eforturile pentru edificarea unei securități durabile în Europa, pentru., dezvoltarea cooperării între statele ei, că ceea ce au întreprins în ianuarie nu e decît un, început. Și începuturile — așa cum se exprima cîndva un om politic — a- vind prospețimea primăverilor, pot ct-ea iluzia posibilităților nelimitate. Dar aici riu coate fi vorba de iluzii. Aici, reale, absolut reale, sînt atît imperativele momentului politic internațional. cit și posibilitățile largi pe care trebuie să le pună în valoare capacitatea omului politic, dator să se situeze, cu optimism și spirit de răspundere, la înălțimea acestor probleme care angajează viitorul de pace și progres al continentului european, al omenirii însăși.
AI. IONESCU
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Lucrările sesiunii O.U.A

IN CURSUL LUNII MARTIE 
VOR FI INIȚIATE

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

viața internațională
HELȘINKI. Trimisul special, Dumitru Ținu, transmite ; In cadrul reuniunii multilaterale pregătitoare de la Helsinki în vederea conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, miercuri au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a conferinței, în special asupra propunerilor privind colaborarea cul-

turală. în același timp, participanții la discuții s-au referit la sarcinile comisiei care va pregăti proiectul documentului final pentru acest capitol de pe agenda viitoarei conferințe. Au luat cuvîntul reprezentanții Spaniei, Angliei, Elveției, Suediei, Portugaliei. Austriei, Poloniei, Turciei, Italiei, Vaticanului.

In aceste zile, într-una din zonele aflate sub controlul forțelor patriotice din Vietnamul de sud. După semnarea Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam, locuitorii satelor se reîntorc la munca cîmpului
0 nouă întrevedere preliminară

a reprezentanților

ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — Consiliul Ministerial al Organizației Unității Africane, întrunit la Addis Abeba, a hotărît instituirea unui comitet ad-hoc, care să se ocupe de satisfacerea necesităților urgente ale Zambiei în domeniul transporturilor, ca urmare a închiderii frontierei cu Rhodesia. Comitetul se va preocupa, in primul rînd, de trimiterea în

Zambia a unor mijloace de transport, ca ajutor din partea celorlalte state membre ale O.U.A., precum și de aprovizionarea Zambiei cu unele produse alimentare.Totodată, Consiliul Ministerial al O.U.A. a examinat bugetul organizației pe anul 1973—1974, care,, după cum anunță surse ale conferinței, îl depășește cu 15 la sută pe cel precedent.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Comitetul Executiv al C.A.E.R. a dat un răspuns pozitiv la propunerea Finlandei cu privire la inițierea de convorbiri în vederea stabilirii formelor și metodelor unei posibile cooperări între Finlanda și Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, precum și pentru pregătirea unui a- cord corespunzător în acest domeniu. Se așteaptă ca asemenea convorbiri să înceapă în cursul lunii martie, l-a informat Nikolai Faddeev, secretarul C.A.E.R., pe ambasadorul Finlandei la Moscova, R. Alholm.
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tate nescontate

celor două părți sud-vietnamezePARIS 7 (Agerpres). — La centrul de conferințe internaționale de pe Avenue Kleber, din Paris, a avut loc, miercuri, cea de-a doua ședință din cadrul consultărilor preliminare între reprezentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și reprezentanții autorităților de la Saigon. Au fost examinate probleme privind condițiile începerii consultărilor propriu-zise ale ce-

lor două părți sud-vietnameze, care urmează să aibă loc într-un viitor a- apropiat.După reuniune, Dinh Ba Thi, reprezentantul G.R.P., a declarat că „părțile au ajuns la un acord asupra unui anumit număr de puncte suplimentare în probleme de procedură".Următoarea întîlnire a celor două părți sud-vietnameze va avea loc simbătă.

P. C. francez va depune toate eforturile pentru a întări

G. MARCHAIS DESPRE PRINCIPALELE OBIECTIVE 
ALE PROGRAMULUI COMUN DE GUVERNAM1NT

★PARIS T (Agerpres). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud se bucură că părțile interesate s-au pus de acord asupra alegerii Parisului ca loc al
★Conferinței internaționale cu privire la Vietnam, a declarat purtătorul de cuvînt al delegației G.R.P. la Paris.

★WASHINGTON 7 (Agerpres). — Casa Albă a anunțat că delegația S.U.A. la Conferința internațională asupra Vietnamului, care va începe la 26 februarie, la Paris, va fi condusă de secretarul de stat. William Rogers.
HANOI 7 (Agerpres). — La Hanoi au avut loc convorbiri între Fam Van Dong, premierul Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, și Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei — anunță agenția V.N.A. La convorbiri au fost prezenți Vo Nguyen Giap, vicepremier și ministrul apărării naționale al R.D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh, vicepremier și ministru al afacerilor externe, alte oficialități.Norodom. Sianuk a avut, de asemenea, o întîlnire cu Khamphay Bupha, șeful reprezentanței Frontului Patriotic Laoțian la Hanoi, care i-a transmis un mesaj de salut din partea prințului Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian. Miercuri, Norodom Sianuk a părăsit Hanoiul, îndreptîndu-se spre Pekin. 7

★PARIS 7 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Franței. Maurice Schumann, a relansat, intr-un interviu televizat, propunerea ca secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, să prezideze Conferința internațională asupra Vietnamului.

PARIS 7. — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : In cursul unui miting, organizat marți seara de Partidul Comunist Francez, la Palatul sporturilor- de la Porte de Versailles, au luat cuvîntul membri al Biroului Politic și ai Comitetului Central ale partidului, care au prezentat principalele obiective ale programului comun de guvernămînt al forțelor stîngii, referitoare la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale muncitorilor și intelectualilor, femeilor și tineretului.La încheierea mitingului, a rostit un discurs. Georges Marchais, secretar general al P.C.F. EI a lansat un apel către alegătorii francezi, che- mindu-i să voteze masiv in primul tur de scrutin pentru candidații P.C.F., arătînd că acest lucru este de o importanță capitală, intrucît legea electorală in vigoare defavorizează reprezentarea P.C.F. în parlament.De asemenea, Georges Marchais a

declarat că „milioanele de voturi ale comuniștilor din primul tur de scrutin vor fi puse în mod integral și loial la dispoziția candidaților comuniști, socialiști sau radicali care, în numele stîngii. vor continua, în al doilea tur de scrutin, bătălia e- lectorală".In încheiere, vorbitorul a menționat că P.C. Francez va depune toate eforturile pentru a întări și consolida unitatea Frontului Stîngii, astfel incit acesta să devină ireversibil.

ROMA 7 (Agerpres). — La Roma au început, miercuri, lucrările plenarei comune a Comitetului Central și Comisiei Centrale de control ale Partidului Comunist Italian. In deschiderea lucrărilor a luat cuvîntul Enrico Berlinguer, secretar general al partidului, care a prezentat rapor-' tul intitulat „Noile perspective ale luptei pentru coexistență pașnică și' activitatea P.C.I. îndreptată spre realizarea unei cotituri în politica externă și în dezvoltarea economică și politică a Italiei".
Plenara C.C.

al Partidului Muncii
din Albania

Demonstrațiile
muncitorești 
de la Durban

“1

ț

ț

In februarie, la Tirana lucrările celei de-a Comitetului Central Muncii, din Albania, pre- Enver Hodja, prim-secre-
zilele s-au treia al

nizații sindicale („A- malgamated Union of Engineering Workers" — A.U.E.W.) la a- menzi substanțiale. In speță, Tribunalul relațiilor din industrie a dat cîștig de cauză u- nor spărgători de grevă. așa-numiții „scabs", excluși din sindicate, tocmai datorită activității lor anti- sindicale și care s-aal adresat tribunalului a- mintit cerînd să fie reintegrați. A.U.E.W. a refuzat însă să-i reprimească în rîndurile sale, fiind condamnată de tribunal Ia o amendă de 5 000 de lire, iar ulterior la altă amendă de 55 000 de lire. Cazul respectiv a fost preluat de o anumită parte a presei de pe „Fleet Street", care a încercat să obțină simpatia opiniei publice în favoarea respectivilor snărgători de grevă. Rezultatul a fost însă invers celui scontat. Sentințele pronunțate în lipsa reprezentanților A.U.E.W., care nu recunosc tribunalul respectiv, au provocat proteste în întreaga țară, ca și declanșarea unor greve , la care au participat pînă acum 500 000 de oameni ai muncii.

tămînalul „Tribune", această lege urmărește „să pună cătușe sindicatelor" și „să limiteze drepturile elementare ale muncesc".în repetate încercările de legea respectivă in domeniul relațiilor din industrie a creat dificultăți apreciabile in evoluția raporturilor dintre patronat și muncitori, răsfrîngîn- .du-se asupra econo- rriiei, în ansamblul ei. In iulie anul trecut, arestarea a cheri, ca sentinței de tribunalul instituit special de legea respectivă, a fost cauza directă a izbucnirii u- nei ample greve a docherilor. Numai eliberarea itnediată a celor cinci muncitori a pre- întîmpinat declanșarea unei greve generale.Presa de aici apreciază că în legătură cu această situație trebuie puse unele măsuri recente — cum ar fi condamnarea, amplu comentată. a unor orga-

25 000 000 — acestaeste numărul zilelor muncă pierdute anul trecut, ca urmare a grevelor. 1972 a fost, după cum scrie săptă- mînalul laburist „Labour. Weekly", „cel mai activ an din punct de vedere al mișcărilor sociale, de la greva generală din 1926“. Presa londoneză subliniază ca deosebit de semnificativ faptul că în cadrul acțiunilor greviste un loc tot mai important l-au ocupat grevele politice, adică, în primul rînd, acțiunile de luptă ale organizațiilor sindicale, ale oamenilor muncii pentru apărarea drepturilor lor.Principala cauză constituit-o_ legea numită lațiile adoptată de Comunelor în opoziției ferm mate de Sindicatelor (T.U.C.), care grupează 10 milioane de oameni ai muncii din Anglia. După cum scrie săp-

a de- „Pentru re- în industrie", Camera ciuda expri- Congresul Britanice organizație

celor cerindurl, a aplica

cinci do- urmare a pronunțate

TIRANA 7 (Agerpres). de 5 și 6 desfășurat plenare a Partidului zidată. de tar al C.C. al partidului. Plenara a dezbătut raportul Biroului Politic „Cu privire la îndeplinirea planului pe 1972, principalele sarcini pe 1973 și probleme cu privire la sporirea perfecționării în domeniul economiei", prezentat de Adil Carcani, membru al Biroului Politic și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. După dezbateri, raportul a fost aprobat în u- nanimitate.Plenara a hotărît, de numirea lui Petro Dode în de secretar al C.C. al P.-M.A. clieierea lucrărilor plenarei,. Hodja a rostit o cuvîntare.

NICOSIA

N. PLOPEANU

Vor aveaDe mai bine de o săptămână 
.orașul Durban, important port | 

la Oceanul Indian și centrul in- 
dustrial al Africii de sud, este 1 
scena unor puternice greve care | 
au afectat, peste 20 de intreprin- . 
deri cu 25 000 de muncitori. Gre
viștii revendică retribuirea mun
cii In funcție de activitatea pres
tată', fără discriminări rasiale, și 
îmbunătățirea condițiilor ac 
viață. Cu prilejul unor puterni
ce manifestații intre greviști și 
poliție au avut loc ciocniri, peste 
200 de africani fiind arestați.

Acest val de greve, de o am
ploare neobișnuită in condițiile 
regimului terorist din Republica 
Sud-Africană, oglindește creș
terea opoziției față de politica 
de apartheid, care iși găsește 
expresie, intre altele, in exploa
tarea crîncenă a populației afri
cane. Agențiile de presă trans
mit că o parte din locuitorii de 
origine europeană s-au solidari
zat cu greviștii.

DELHI

propriu,

PNOM PENH și
o

de pompieri

Continuă presiunile asupra mărcii
vest-germane

Bombardamente asupra
zonelor eliberate din Laos

Al. CAMPEANUa anunțat coman- al S.U.Ă. din Ho-

de im-
pri- ce- așa ele ade-

asemenea, funcfia In in- Epver

EVOLl/ȚM CRIZEI MONETARE OCCIDENTALE

ca să decidă poziției sale Naționalist — formație care

loîuțion'ă-
prezidențiale în Cipru ?

WfflM PRESA A SECRETARULUI GENERALAL O.N.U - ‘DELHI 7 (iWibre^'^SbctfetZtii general al O.N.U., Kurt Waldheim, a apreciat, in cadrul unei conferințe de presă organizate la Delhi, că situația din Orientul Apropiat „tre'buie să fie privită intr-o lumină nouă, în urma recentelor evenimente din Indochina. Reglementarea problemei Vietnamului — a declarat Kurt Waldheim — va avea repercusiuni pozitive și asupra altor probleme din lume".El a relevat, pe de altă parte, posibilitatea reluării misiunii de pace a lui Gunnar Jarring, dacă se va dovedi ■ că eforturile diplomatului sue-

H Mdi('ți‘ot fi utile‘lÂ ^iyer^a st rii situației din această zonă.Referitor la situația din Vietnam după încetarea războiului, Waldheim a arătat că Națiunile Unite sînt gata să-și aducă contribuția in cadrul e- fortului imens de refacere și reconstrucție.
★Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, și-a încheiat vizita oficială în India, făcută la invitația guvernului a- cestei țări.

Paris. Un incendiu care a mistuit clădirea unei școli din Paris s-a soldat cu 18 niorți, dintre care 15 elevi. Cinci persoane sînt în continuare declarate dispărute. Focul, izbucnit Ici parter, s-a extins cu repeziciune sur- prinzînd cîteva zeci de elevi și cadre didactice la etajele superioare. Numai o parte dintre aceștia au putut fi salvați de echipele
PNOM PENH 7 (Agerpres). — Forțele patriotice de eliberare khmere au lansat, marți, un puternic atac cu , mortiere asupra pozițiilor fortificate ale trupelor lonnoliste de pe malul estic al Fluviului Mekong, în special din apropierea orașului Neak Luong, la 55 km sud-est de Pnom Penh — informează agențiile U.P.I. și Reuter. Puternice ciocniri cu trupele inamice au fost semnalate la numai cîțiva kilometri de oraș, pe șoseaua nr. 1. care leagă Pnom Penhul de Saigon.

XIENG QUANG 7 (Agerpres). - Aviația americană, inclusiv formațiuni strategice „B-52", continuă raidurile asupra zonelor eliberate din Laos, după cum damentul aerian nolulu.

Guvernul R.F. a Germaniei nu intenționează, măsuri pentru a stăvili speculațiile actuale in germană. Karl Otto Pohl, secretar de stat la care a făcut această declarație, a ținut să precizeze că. așa „cabinet financiar", format din cancelarul Willy Brandt și economiei și l'inanțeldr, a hotărît dolarului.După cum se știe, în ciuda severelor măsuri de control al intrărilor de capitaluri în R.F. a Germaniei, luate vinerea trecută de cabinetul de la Bonn, marca vest-germană nu a putut fi pusă la adăpost decit o singurp zi. luni, de puternicele presiuni speculative exercitate asupra ei de către capitalurile în devize străine, in special in dolari. Marți, Banca federală a fost nevoită să intervină din nou pentru a susține cursul dolarului, aflat la limita sa minimă, absorbind

deocamdată, să ia noi legătură cu marca vest- Ministerul Finanțelor, numitul miniștrii ca Banca federală să sprijine cursulîn numai cîteva ore peste un miliard de dolari. Deși s-a apreciat că situația de pe piețele de schimb ve-it- germane a fost ieri mai „calmă", Bundesbank nu a putut evita să „înghită" un alt miliard de dolari. Aceeași atmosferă de tensiune domnește și la celelalte burse occidentale, unde cursul monedei americane înregistrează căderi bruște, paralel cu creșterea vertiginoasă prețuluiaurului.

Miercuri după-amia- ză la Nicosik nu exista un răspuns Terț la a- ceastă întrebare, cu toate că termenul depunerii confracandidâ- turilor, pentru funcția de președinte al republicii expiră joi Ia prinz. 3i> de minutemai tirziu. arhiepiscopul Makarios va lua cuvîntul la un miting pentru a clarifica situația. în caz că pînă in ultimul moment, nu se va ivi un candidat cerce să titura, va face derea potrivit asemenea mandatul se prelungește mat pe oudă.Actualul mandat ex- pirind la 25 februarie, guvernul cipriot a stabilit la sfîrșitul anului trecut ca la 18 februarie să se desfășoare noi alegeri. Arhiepiscopul Makarios a declarat ulterior că nu consideră posibil să respingă un eventual nou mandat ce i-ar fi încredințat de popor pentru a continua e- forturile în vederea a- sigurării existenței/ u- nui Cipru independent și unitar. Față de tăcerea manifestată de cercurile de opoziție, acestea au fost invitate să desemneze un candidat propriu,

contra- care să în- obțiriă înves- arhiepiscopul uz de preve- conștituțională căreia într-o situație prezidențial aut.o- o nouă peri-

un program spre a se acorda eie.c- torațului- posibilitatea de a-și manifesta pre-, levintele în cunoștință de cauză. Anumite cercuri, grupate în jurul generalului Grivas — aflat, clandestin în Cipru . din septembrie 1971 -r- și care, după cum se vede, n-au încredere în propriile lor torțe, au hotărît însă să boicoteze alegerile. Anunțarea deciziei de boicotare a fost însoțită de „apeluri" amenințătoare lansate populației de a nu se prezenta la urne. Concomitent, în diferite puncte ale insulei, au început din nou să acționeze grupe teroriste. Oameni mascați au atacat cu cîteva zile în urmă posturile de poliție de la Omor- fita și lannitsa, unde au sustras portante cantități de armament și muniții. Acest act fusese precedat de sustragerea de radioemițătoare de la garda națională — forțele armate ale Ciprului —. plasarea de bombe în locuri publice și difuzarea de manifeste instigatoare. O- pinia publică cipriotă constată în acest fel o nouă deteriorare a si- ' „tuației in insulă, ea urmare a activității grupurilor ilegale interesate în tulburarea liniștii în momentul in poporul cipriot

estb chemat să desernr neze pe președintele republicii pentru viitorii cinci ani.Referindu-se la a- teste acțiuni, arhiepiscopul Makarios a declarat că, dacă pînă in prezent s-a manifestat răbdare față ele activitatea grupelor înarmate, guvernul și poporul nu vor mai putea suporta continuarea terorii. El a în- demnsft populația să-și manifeste unitateahotărîrea. de a nu - se lăsa antrenată pe cale de natură să ducă la o confruntare armată, ceea ce ar periclita grav interesele naționale ale Ciprului.în orele ce au mai rămas pînă la expirarea termenului depunerii candidaturilor se așteaptă asupra Partidul singura ar putea, eventual, să participe la competiția electorală cu un reprezentant propriu, opus arhiepiscopului Makarios. In ce vește majoritatea lorlalte partide, cum este știut, și-au exprimat ziunea față de actualul președinte, a cărui realegere o susțin în consens cu opinia păturilor largi ale populației insulei.

agențiile de presă
transmit:

La Ambasada română din 
Italiaa avut loc 0 >ntîln’re cu con~ ducerea delegației Confederației Generale a Industriei Italiene — Con- findustria, precum și cu reprezentanți ai unor firme industriale, tehnice din diverse sectoare economice, prilejuită de apropiata vizită in România a unei delegații a acestei organizații. Au participat Renato Lombardi, președinte, Giuseppe Lo- vicepreșe- general, Uniunii mașini-

Președintele Consiliului 
ds miniștri al U.R.S.S.,Alexei Kosîghin, l-a primit pe Abdul Hafez Pirzada, reprezentantul special al președintelui Pakistanului, aflat in vizită în U.R.S.S. După cum relatează agenția T.A.S.S., convorbirea s-a referit la probleme ale relațiilor so- vieto-pakistaneze și la probleme internaționale de interes reciproc.

Primul secretar al C.C. al
P.M.S.U., Janos Kadar, l-a primit pe Rodney Arismendi, prim-secretar al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Uruguay — anunță agenția M.T.I. în cursul convorbirii a fost făcut un schimb de păreri cu privire la activitatea celor două partide și problemele internaționale actuale.

La Hanoi au fost semnate acordul prin care R.P. Albania oferă R.D. Vietnam nerambursabil de plăți pe R.D.V.
un ajutor economic și acordul comercial și 1973 între Albania și

R.D. Germană și Malta 8U hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă — informează agenția A.D.N.
sesiune trimes-

Kîm Ir Sen, președintele , R.P D. Coreene, a primit delegația guvernamentală a Republicii Dahomey, condusă de Michel Alladaye, ministrul afacerilor externe. care face o vizită în R.P.D. Coreeană.
Premierul italian, Giuli0Andreotti, a început miercuri convorbirile cu sindicatele în vederea studierii programului economic și social pe anul 1973, urmînd ca. ulte- . rior, să poarte convorbiri și cu reprezentanții patronatului.

principalele direcții ale relațiilor, comerciale și tebnico-științifice bilaterale pe anii 1973—1974. A fost semnat un protocol care prevede o creștere considerabilă a schimbului de mărfuri dintre Chile și R.D.G.
serie tatea Piața siune

securi- dintrede probleme privind europeană, relațiile comună și S.U.A., actuala ten- monetară occidentală.
vingerea că acestea pot fi menținute și dezvoltate în continuare prin contacte reciproce.

catelli și Gino Ceriani, dinți, G. Mattei, director Guido Conti, președintele constructorilor italieni de unelte (U.C.I.M.U.). reprezentanți, directori generali, președinți de companii, administratori delegați ai unor firme ca Olivetti, Tecmo, Pirelli, Ceretti-Tamfani. Radaelli. Carlo Erba 
fi altele.

Convorbiri bulgaro-aus- 
triece Sofia a sosit într*° vi_ zită oficială, Rudolf Kin«hschlaeger, ministrul afacerilor externe al Austriei. El a fost primit de Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, cu care a avut o convorbire în legătură cu dezvoltarea relațiilor de prietenie bulgaro-austriece.

A șasea
tlîală 3 Consiliului Prezidențial al Conferinței Republicilor format din șefii de stat giptului.j Siriei și Libiei, tinuat cu examinarea unorpolitice și militare ale situației din Orientul Apropiat. .

Arabe, ai E- a con- aspecte
Libia va lua parte la lu

crările conferinței pentru 
dezarmare, care vor incepe 13 26 februarie la Geneva.

La Rjeka a fost inaugurată 
expoziția „România — 25 de 
ani de la proclamarea republi- 
cii“, care, in perioada preceden- 
tă, a măi fost prezentată la Bel
grad și Liubliana. La festivita
tea inaugurării expoziției in 
marele port de pe litoralul A- 
driaticii au luat parte Jeliko 
Grbaci, vicepreședinte al Adu
nării populare a orașului, per
sonalități ale vieții politice, ar
tistice și 
ziariști.

0 adunare festivă cons*- crată celei de-a 25-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene a avut Ioc la Phenian. In prezidiul Adunării s-au aflat Țoi En Ghen, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, și alți conducători coreeni. General de armată O Jin U, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, șeful Marelui Stat Major al Armatei Populare Coreene.. a prezentat, cu acest prilej, un raport.

Guvernul suedez intenți
onează să extindă limita 
apelor teritoriale în Ma
rea Baltică parlament pescuitului, menționînd este de 4 mile 7 km). El a precizat că guvernul studiază în prezent această chestiune, care urmează să fie soluționată în colaborare cu alte țări baltice.

a anunțat mministrul agriculturii și Ingemund Bengtsson, că. in prezent, aceasta marine (aproximativ

Presedintele Republicii
Chile, Salvador Allende, a anunțat, în cadrul unei cuvîntări pronunțate cu prilejul vizitei sale in provincia Arauco, situată la sud de Santiago, că in această regiune, ik Concura, va fi construit un complex piscicol industrial, care va schimba perspectivele țării, în ceea ce priveș- ■ -te exploatarea bogățiilor sale marini.

pro-

culturale, numeroși

sesiunii Comi- 
Chile-R.D. Ger-

Lucrările 
siei mixte 
mană de colaborare comercială și tehnico-științifică au luat sfîrșit la Santiago de Chile. Participanții au examinat stadiul dezvoltării cooperării dintre cele două țări și au trasat

Convorbiri sovieto-egip- 
tene La Moscova au început convorbirile între Andrei Gromiko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Hafez Ismail, consilierul președintelui Republicii Arabe Egipt pentru problemele securității naționale. Schimbul lor de păreri se referă la un cerc larg de probleme legate de situația din Orientul Apropiat.

Cancelarul R. F. a Germa
niei, scurtă rit cu mond

Willy Brandt, aflat intr-o vizită Ia Bruxelles a confe- primul ministru belgian. Ed- Leburton. Au fost abordate o

Miercuri, a fost semnată la 
Sofia înțelegerea de colaborare 
culturală intre Uniunea. Artiști
lor Plastici din Republica Socia
listă România și Uniunea Artiș
tilor Plastici din Republica 
Populară Bulgaria pe anii 1973— 
1974. Din partea română, înțele
gerea a fost semnată de Ion 
Pacea, secretar al U.A.P., iar 
din partea bulgară de Dimităr 
Ostoici, secretar al U.A.P.

Cancelarul Austriei, Brun0Kreisky, va vizita, la începutul lunii aprilie, R P. Ungară — s-a anunțat oficial, la Viena. în cadrul unei conferințe de presă, cancelarul a subliniat relațiile bune care există între cele două țări și și-a exprimat con-

La Viena s-au desfășurat. între 
4 și 6 februarie, lucrările celei de-a treia ședințe a comisiei de organizare a SimDozionului internațional privind noi inițiative în cooperarea Est-Vest, care urmează să aibă loc în capitala Austriei între 5 și 11 februarie 1974. In cadrul lucrărilor — la care au participat delegați din 13 state, printre care și România — au fost examinate o serie de probleme legate de pregătirea simpozionului. S-a convenit ca lucrările simpozionului să fie con- j sacrate dezvoltării colaborării în următoarele domenii : resurse naturale și energie, cooperare e- conomică, știință și tehnologie, transport și comunicații, omul și dezvoltarea, omul și mediul înconjurător.

. SI administrația : București, Piața Sclnteil. Tel. 17 60 10. 17 60 20, Abonamentele se tac la oficiile oostale sl dlfuzorll din Intrebrinderl sl instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATELI A% București 
Calea Grlviței nr. 64—66. P.O.B. — Box 2001. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII *0 360


