
Interviul acordat 
de președintele Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușeseu,
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN televiziunii suedeze

Anul XLII Nn 9440 Marți 6 martie 1973 6 PAGINI - 30 BANI După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comunist (toman, președintele Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste România, a orimit, la 23 februarie 
a.c., pe redactorul HANS O. SJâSTRâM, de la televiziunea sue
deză, căruia i-a acordat un interviu.

UN ADEVĂR FUNDAMENTAL AL VIEȚII NOASTRE SOCIALE

EVIDENȚIAT CU PUTERE DE PLENARA COMITETULUI CENTRAL

DEZVOLTAREA ACCELERATA
A ECONOMIEI NAȚIONALE - 

calea unică și sigură a creșterii 
nivelului de trai al poporului

Din marea bogăție a ideilor ce 
•trăbat documentele recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., ciivîntarea 
secretarului general al partidului, 
la loc de frunte se situează aceea 
a legăturii indisolubile, organice, 
dintre dezvoltarea accelerată a 
economiei naționale și creș
terea bunăstării poporului. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu : „ACTIONÎND PEN
TRU DEZVOLTAREA RAPIDA A 
ECONOMIEI NAȚIONALE, PARTI
DUL NOSTRU PLEACĂ DE LA 
PREMISA CA ACEASTA ESTE 
SINGURA SURSA A ÎMBUNĂTĂ
ȚIRII CONTINUE A NIVELULUI 
DE TRAI. BAZA SATISFACERII 
ÎN CONDIȚII TOT MAI BUNE A 
CERINȚELOR MATERIALE ȘI

SPIRITUALE ALE ÎNTREGULUI 
NOSTRU POPOR".

își găsește sintetizare In aceste 
cuvinte orientarea fundamentală a 
politicii Partidului Comunist Ro
mân, strălucit verificată de po
porul nostru de-a lungul celor a- 
proape trei decenii care au trecut 
de la eliberarea țării. Intr-adevăr, 
an de an oamenii muncii s-au 
convins, pe baza propriei lor ex
periențe de viață, că țelul suprem 
al întregii politici a partidului și 
statului nostru este ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc. 
Totul pentru om, pentru bună
starea și fericirea lui, pentru un ni
vel mereu mai inalt de civilizație 
materială și spirituală ! — acest
principiu de un profund umanism

stă Ia baza documentelor recentei 
plenare, a călăuzit și călăuzește 
fiecare din măsurile fundamentale 
stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidului 
în vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Singura temelie trainică a efor
turilor pentru continua ridicare a 
nivelului de trai al poporului con
stă în progresul multilateral al e- 
conomiei naționale, în dezvoltarea 
rapidă și modernizarea forțelor de 
producție. Propria noastră expe
riență ne-a dovedit că numai prin 
creșterea venitului național se pot 

'asigura mijloacele materiale care să 
permită atit dezvoltarea rapidă a 
economiei naționale — și. prin a- 
ceasta, furnizarea unei cantități me

reu crescînde de bunuri necesare 
populației — cît și mărirea veni
turilor celor ce muncesc. Este un 
adevăr fundamental, de care ș-au 
convins cei peste 20 milioane de ce
tățeni ai țării, că. de cînd a fost 
lichidată exploatarea omului de că
tre om în țara noastră tot ce se 
produce este in folosul poporului 
însuși, slujește binelui și bunăstă
rii sale. Clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea au muncit cu 
spor și hărnicie, au dat viață pla
nurilor economice, au asigurat în
florirea României ; și asa cum nu 
e de comparat nivelul României 
de azi cu cel din trecut, la fel nu 
se poate compara cu trecutul ștari-

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, în țările Europei 
occidentale și în America de 
Nord procesul de industria
lizare a condus la o diminua
re a importanței zonei rura
le — la o concentrare de oa
meni și resurse in anumite 
regiuni cu populație densă 
și la o relativă înapoiere a 
celorlalte regiuni. Cum apre- 
ciați pentru țara dumnea
voastră raportul între zone
le rurale și urbane, între di
feritele regiuni ale țării 7

RĂSPUNS : Este adevărat că 
dezvoltarea puternică a indus
triei a condus la o concentrare 
puternică a oamenilor în anumite 
zone, ceea ce este pînă la un mo
ment dat un proces normal. Acest 
proces s-a manifestat — desigur, 
într-o măsură mai mică — și în 
România. în momentul de fap, 
ținînd seama că în țara noastră 
are loc un vast proces de indus
trializare, de atragere, deci, a 
unui număr mare de cetățeni în 
industrie, avem în vedere de a 
asigura o repartizare cît mai ra
țională a industriei pe teritoriul 
țării, de a crea noi zone urbane, 
în așa fel îneît procesul de redu
cere a populației care lucrează în 
agricultură s,ă nu ducă la o con
centrare excesivă în cîteva orașe 
ci, dimpotrivă, să apropiem cen
trele industriale de toate zonele 
țării. Considerăm că în atest fel 
vom reuși să creăm condiții mai

adecvate pentru ridicarea genera
lă a tuturor localităților țării 
noastre, a tuturor zonelor. Exis
tă, de altfel, în acest sens- un pro
gram adoptat de Conferința Na
țională a partidului, care urmea
ză, ca, în următorii 15—20 de ani, 
să fie în linii generale îndeplinit,

ÎNTREBARE: Cum apre- 
ciați rolul unor mecanisme 
economice ale pieței în cadrul 
unei economii planificate ?

. RĂSPUNS : Noi am pornit șl 
pornim de la faptul că în orice 
societate legitățile obiective — 
deci și cele economice — trebuie 
să se poată manifesta din plin. 
Este, deci, de înțeles că în activi
tatea de planificare a societății 
socialiste românești ținem seama 
de aceasta și creăm condiții a- 
decvate ca mecanismele econo
mice, legitățile generale să se 
poată manifesta din plin. Avem 
însă în vedere să nu lăsăm ac
țiunea acestor legi la voia, întîm- 
plării — cum se petrece în une
le state — ci să studiem atent im
plicațiile mecanismelor economi
ce, să acționăm în direcția folo
sirii lor în mod cît mai corespun
zător pentru a realiza dezvolta
rea armonioasă a societății, a e- 
conomiei, în așa fel îneît să nu 
se ivească contradicții între dife
rite sectoare de activitate, să nu 
apară crize economice sau de al
tă natură. Dimpotrivă, folosind 
mecanismele economice, putem a-

sigura o dezvoltare • armonioasă a 
tuturor ramurilor de' activitate, 
creșterea generală a economiei, 
ridicarea bunăstării întregului 
nostru popor.

ÎNTREBARE : După cum 
te știe, România a jucat un 
rol foarte important in pre
gătirile pentru Conferința 
de securitate europeană. Cînd 
reuniunea preliminară ș-a 
întrerupt, acum cîteva săp- 
tămîni, părea foarte posibil 
ca o viitoare conferință să nu 
discute chestiuni de ordin 

• militar privind securitatea 
europeană. Care este poziția 
țării dumneavoastră, față de 
o asemenea posibilitate ?

RĂSPUNS : După cum se știe, la 
reuniunea preliminară de la Hel
sinki s-au obținut o serie de rezul
tate pozitive în pregătirea Confe
rinței general-europene. Desigur 
că toate națiunile- continentului1 
nostru sînt preocupate ca această 
conferință europeană să ducă la 
așezarea pe baze noi a relațiilor 
dintre state, să dea mai multă si
guranță și încredere fiecărei na
țiuni, să creeze .condiții pentru o 
dezvoltare largă a relațiilor între 
state pe baza principiilor deplinei 
egalități și a respectului indepen
denței fiecăruia și, totodată, să- fa
vorizeze schimburile economice, 
culturale, științifice și de altă na
tură între toate națiunile. Este de 
înțeles că securitatea .europeană 
presupune și garanția nerecurgerii 
la forță șau la amenințarea cu for
ța — deci la măsuri militare — 
împotriva, vreunui stat. în acest 
sens, în cadrul Conferinței general-

(Contînuare în pag. a IlI-a)
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DRAMATMA ORIGINALĂ 
tu astuala stagiune teatrală

Stagiunea teatrală 1972- 
1973 a intrat deja în cea 
de-a doua jumătate. O 
retrospectivă intr-un ase
menea moment are darul 
de a evidenția realizările 
și, totodată, de a anticipa 
viitoare împliniri. Desi
gur, bilanțul, fie și par
țial, al unei stagiuni ■ pre
supune investigarea unei 
multitudini de factori, es
timarea aportului fiecărui 
teatru în parte, atit din 
perspectiva repertorială, 
cit și din aceea a contri
buțiilor regizorale și ac
toricești. Dar eâențial în 
acest moment ni se pare 
faptul că, în raport cu 
ultimele stagiuni, atit 
cantitativ cît și calitativ,' 
s-a realizat o afirmare 
pozitivă a scenei româ
nești, pe măsura înaltei 
sale investituri civice, e- 
ducative. Prin împlinirile 
dramaturgice, actuala sta
giune confirmă juste
țea și fertilitatea orientă
rilor date de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, ecoul larg pe 
care l-a aflat in conștiin
ța făuritorilor de artă 
chemarea secretarului ge
neral al partidului pentru 
promovarea activă a unor 
creații militante, strîns 
legate de viața și aspira
țiile poporului. Este un 
incontestabil succes al 
stagiunii 1972/73 faptul că 
au fost prezentate pînă 
acum pe scenele teatrelor

V

noastre 25 de piese origi
nale in premieră absolută, 
urmînd ca pînă la finele 
stagiunii numărul lor să 
ajungă la 40. Dramaturgi 
din toate generațiile, re- 
ceptînd cu responsabilita
te exigențele estetice și 
educative puse în fața 
culturii noastre, s-au 
străduit, și au reușit, în 
măsură diferită, fiecare 
după talentul și experien
ța proprie, să propună 
scenei românești lucrări 
originale, inspirate din 
actualitatea noastră socia
listă, din lupta eroică a 
partidului, a clasei munci
toare, din momentele 
semnificative ale istoriei 
poporului nostru. Ecoul 
pozitiv pe care l-au avut 
în rîndul spectatorilor 
confirmă preocuparea 
statornică a slujitorilor 
teatrului ca acesta să 
devină o veritabilă cutie 
de rezonanță a vieții și 
aspirațiilor celor mai 
profunde ale oamenilor 
muncii, să se constituie 
intr-o tribună de la înăl
țimea căreia spectatorii 
să fie solicitați la dezba
tere și meditație asupra 
problemelor de esență ale 
actualității, asupra isto
riei și idealurilor nobile 
ale poporului. Firește, în 
cadrul acestui comenta
riu nu vom putea re
feri asupra tuturor pie
selor care au văzut lu
mina rampei sau care ur

mează să fie confruntate 
cu spectatorii, asupra 
conținutului și calității 
fiecăreia în parte. De alt
fel, despre multe dintre 
ele, atit în ziarul nostru, 
cit și în alte publicații, 
cronicarii de specialitate 
au exprimat opinii cel mai 
adesea avizate, judicioa
se. S-a desprins, atît din 
comentariile specialiști
lor, cit și din primirea 
făcută in sălile de spec
tacol, că multe din lucră
rile teatrale conțin acele 
date necesare succesului, 
ecoului pozitiv, că pot 
cuceri, înflăcăra conștiin
țele numai acele piese 
oare își propun investi
gații sociale și psihologi
ce profunde, a căror sur
să de inspirație este viața 
însăși, numai acele crea
ții din care transpare 
voința, dar și pricepe
rea autorilor de a sur
prinde fapte și con
flicte semnificative, ’ cu 
reale virtuți politice, eti
ce, educative. Dramaturgi 
consacrați sau nume noi 
în teatrul românesc con
temporan s-au întîlnit, în 
această stagiune, pe plat
forma comună a dorinței 
de a fi de folos teatrului 
nostru, de a răspunde 
sarcinilor educative, ar
tistice ce revin acestei 
populare instituții de 
cultură. Se poate afirma 
— și acesta este un suc
ces al actualei stagiuni

— că aproape nu există 
scenă, nu există teatru 
care să nu fi fost gazda 
uneia sau a mai multor 
premiere absolute cu 
piese originale. Teatrul 
Național „I.L. Caragiale" 
din București înregis
trează astfel, în bilanțul 
actualei stagiuni, ptnă 
acum, două premiere : 
„UN FLUTURE PE LAM
PĂ" de Paul Everac și 
„A DOUA FAȚA A ME
DALIEI" de I.D. Sîrbu ; 
pe scena Teatrului ma
ghiar din Cluj a avut 
loc, nu de mult, premiera 
piesei „PUTEREA ȘI A- 
DEVĂRUL" de Titus 
Popovici. Sînt doar cîteva 
din piesele stagiunii care 
au oferit spectatorilor 
multiple ' motive de me
ditație asupra rolului 
artei teatrale în viața 
spirituală, în definirea 
unei atitudini înaintate 
față de societate, de rela
țiile dintre oameni. Re
zonanța profund patrio
tică a textului dramatic 
al lui Paul Everac, dez
baterea social-pol’tică 
amplă, acută, a piesei 
semnate de Titus Po
povici, preocuparea pen
tru dezbaterea complexei 
probleme a responsabili-

Nicolae DRAGOȘ

(Continuare 
în pag. a IV-a)

LA 6 MARTIE 1945 
poporul, condus de partidul comunist, 

cucerea o victorie istorică
tn conștiința _ poporului român, 

data de 6 martie 1945 va rămîne 
întotdeauna gravată ca o dată cu o 
înaltă semnificație, ce-i va aminti 
mereu de o măreață victorie a lup
tei sale revoluționai e : în acea zi 
— de primăvară, vestitoare de pro
funde innoiri in viața social-politică 
a țării — a fost instaurat pri
mul guvern revoluționar democratic 
al României, in care clasa munci
toare și țărănimea aveau rolul ho- 
tăritor. Era un moment decisiv în 
procesul revoluționar început oda
tă cu insurecția armată antifascistă 
din august 1944, proces care avea 
să ducă la smulgerea întregii .pu
teri din mîinile claselor exploata
toare și cucerirea ei de către cla
sa muncitoare, aliată cu țărănimea 
și cu ceilalți oameni ai muncii, la 
ihstituirea poporului muncitor ca 
stăpîn deplin al propriilor destine, 
la construirea orînduiril noi, socia
liste în România.

După cum se știe, în perioada 
care a urmat eliberării de sub ju
gul fascist, în fața țării noastre s-a 
pus cu acuitate problema de însem
nătate istorică a alegerii căli de e- 
voluție în viitor : avea România să 
pășească înainte, pe drumul deschis 
la 23 August, spre un regim cu a- 
devărat democratic, spre lichidarea 
exploatării și asupririi oamenilor 
muncii, a dependenței țării față de 
puterile străine, spre făurirea unei 
noi orînduiri sociale, orînduirea so
cialistă — sau urma să se reîntoarcă 
la trecut, să reintre pe făgașul ve
chilor rinduiell burghezo-moșierești ?

In acei ani, de acerbă luptă po
litică, s-au verificat în mod stră
lucit justețea liniei politice mar- 
xist-leniniste și a strategiei și tac
ticii Partidului Comunist Român, 
forța sa organizatorică, capacitatea

n de a uni în jurul său masele 
largi populare și a le conduce în 
lupta revoluționară.

Un rol esențial în desfășurarea 
victorioasă a marilor bătălii politice 
pentru democratizarea țării, pentru 
cucerirea puterii în stat și transfor
marea pe cale revoluționară a so
cietății românești l-a avut consolida
rea continuă a unității de acțiune a 
clasei muncitoare ; conlucrarea tot 
mai strînsă între comuniști și social- 
democrați în cadrul Frontului Unic 
Muncitoresc, închegat încă înainte de 
Eliberare, a creat condițiile ca clasa 
muncitoare să-și îndeplinească cu 
succes rolul de forță socială condu
cătoare in revoluție. P.C.R. a desfă
șurat, totodată, o intensă activitate 
politică pentru atragerea în lupta re
voluționară a țărănimii muncitoare, 
intelectualității, tineretului, femeilor, 
a tututor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, și-a dez
voltat legăturile cu alte partide 
și organizații politice, inclusiv cu 
grupările de stingă din cadrul par
tidelor burghezi. Rodul acestei po
litici de colaborare și alianțe po
litice l-a constituit crearea Fron
tului Național-Dcmocrat, reprezen- 
tînd coaliția largă a tuturor forțe
lor politice și sociale interesate în 
dezvoltarea democratică, progre
sistă a țării — practic covîrșitoărea 
majoritate a poporului.

In același timp, partidul comu
nist, ținind seama de complexitatea 
și caracterul ascuțit al luptei de 
clasă, s-a pregătit pentru toate for
mele de luptă, atît pașnice, cît șl 
nepașnice, spre a Ie putea utiliza 
deopotrivă, potrivit necesităților; 
odată cu activitatea politică în rîn- 
durile armatei, cu menținerea și 
dezvoltarea legăturilor cu generali 
ți ofițeri superiori, conducători de

unități militare care se solidariza
seră cu lupta maselor, P.C.R. a a- 
cordaț o atenție deosebită înarmă
rii poporului, reorganizînd și întă
rind gărzile patriotice ; aceasta a 
dat posibilitate forțelor democra
tice și revoluționare să dejoace în
cercările reacțiunii de a dezlănțui un 
război civil, să asigure desfășurarea 
cu succes a luptei pentru un guvern 
democratic.

Cronica acelei perioade a consem
nat acțiuni de luptă de o amploare 
și o combativitate cum nu mai cu
noscuse nicicînd viața politică a 
României. In timp ce pe front ar
mata era angajată cu toate forțele 
sale în războiul antihitlerist, mun
citorii, răspunzînd chemării parti
dului „Totul pentru front, totul 
pentru victorie !“, lucrau fără preget 
pentru a asigura rapida refacere a 
economiei, a asigura aprovizionarea 
frontului și a populației, a curma sa
botajul practicat de capitaliști. Cu 
sprijinul efectiv al muncitorilor, 
țărănimea lua în stăpînire, cu de la 
sine putere, păminturile moșierești, 
reforma agrară fiind aproape inte
gral realizată încă înainte de instau
rarea puterii populare. Luarea cu 
asalt de către mase a primăriilor și 
prefecturilor, marile mitinguri și de
monstrații de stradă prin care mi
lioane de cetățeni din toate catego
riile sociale și de diferite naționali
tăți își exprimau intr-un singur 
glas voința de a impune instaurarea 
unui guvern democratic creaseră o 
situație originală, caracterizată prin 
aceea că, în timp ce guvernul era 
dominat de reprezentanții reacțiu
nii, în țară puterea trecuse efectiv în

în Editura politică 

a apărut:

NICOLAE
CEAUȘESCU

Cuvîntare la Plenara 

C. C. al P. C. R.

28 februarie 1973

Cuvîntare 

la încheierea plenarei 

2 martie 1973
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F. Intr-un centru de cale ferată

6 MARTIE 1945

sarcina inalie- 
și analiza acti- 
din conducerea 
ianuarie 1973,

de mai multe ori la ana- 
muncii, comitetul de par- 

a stabilit ca sarcină co-
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Electricienii Șt. Nețoi, 
Curcă, M. Șapcă, FI. Diță, 
Colceag și P. Dumitrescu de 
Fabrica de zahăr din Corabia 
erau în alertă. In urma unei 
puternice furtuni, z cablurile li
niei electrice de Înaltă tensiu
ne de la stația de pompare a 
apei industriale din Dunăre că
zuseră Ia pămînt. Producția 
fabricii (și a întregii zone in
dustriale a orașului) era în pe
ricol. împreună cu inginerii 
M. Sălceanu și G. Moncioiu, e- 
lectricienii fabricii — ne rela
tează corespondentul voluntar 
Constantin Colceag — au in
ceput imediat bătălia cu vis
colul. După aproape o noapte 
întreagă de muncă. încordată, 
linia electrică eră pusă din 
nou sub tensiune. Datorită in
tervenției lor curajoase, fabri
ca de zahăr, cea de drojdie fu
rajeră și tăbăcăria minerală 
au putut să lucreze în condiții 
normale.

Mere
cu bucluc

— Aveți mere 7
Mircea Căprăroiu, vinzător 

la unitatea nr. 321 Legume- 
fructe din Calea Rahovei nr. 
297, căruia i se adresase aceas
tă întrebare, n-a tntirziat la 
rindul său să intrebe :

— Mere 7 De unde mere 7 
N-avem !...

A urmat imediat un control. 
Rezultatul ? In magazie se a- 
flau, de mai bine de două săp- 
tămini, nu mai puțin de 900 
kg de mere extra ! Alături de 
ele — 7 000 de cutii 'de pastă 
cu tomate și alte mărfuri do
site sau sustrase de la inventar 
pentru a le introduce in vin- 
zare la alte prețuri. In aceas
tă situație, vinzătorul M. C. va 
culege acum „roadele" propriei 
fapte.

în articolul de față ne-am propus 
să relevăm citeva din pirghiile și me
todele prin care își exercită rolul con
ducător o organizație de partid care 
își desfășoară activitatea in cadrul 
unui centru de cale ferată sau „nod 
feroviar" — adică un mare complex, 
ce cuprinde diverse unități: mișcare, 
tracțiune, revizie de vagoane, secția 
linii etc. Activitatea tuturor acestor 
unități este subordonată aceluiași u- 
nic țel : asigurarea, în condiții de 
maximă siguranță, a unui transport 
rapid, eficient, care să răspundă ce
rințelor dezvoltării economiei noastre 
naționale. Este normal ca în condi
țiile unei activități de producție cu 
numeroase particularități deosebite, 
așa cum se intîmplă la calea ferată, 
și munca de partid să îmbrace o se
rie de forme specifice, rolul condu
cător al organizațiilor de partid să se 
exercite prin mijloace variate, să 
prezinte unele aspecte distincte.

— Activitatea ceferiștilor de la noi, 
ne spunea unul din secretarii comi
tetelor de partid din cadrul Comple
xului C.F.R. Simeria, se întinde, 
practic, pe o zonă foarte mare. Unii 
muncesc în stație, alții în deplasare, 
pe locomotive, pe trenuri. Dată fiind 
dispersarea oamenilor, raza întinsă 
de activitate, se impune ca munca de 
partid să fie adaptată acestui speci
fic, să aibă un caracter dinamic, să 
folosească forme ingenioase și mo
bile. O primă și foarte importantă 
pirghie în exercitarea rolului de con
ducător politic este, astfel, asigura
rea de nuclee de comuniști la toate 
locurile, în toate formațiile de muncă, 
în strinsă legătură cu acest dezide
rat, experiența noastră a demonstrat, 
totodată, necesitatea repartizării de 
sarcini concrete fiecărui comunist, 
organizarea controlului Îndeplinirii 
acestora și analizarea, periodică, a 
stadiului Îndeplinirii lor.

Asigurarea unei conduceri politice 
eficiente impune găsirea unor forme 
de muncă de partid adecvate organi
zării activității profesionale. De exem
plu, atit la mișcare, cit și la revizia 
de vagoane din triaj s-a constituit 
în fiecare din cele trei ture cite o 
organizație de bază, cuprinzind mem
bri de partid din tura respectivă ; la 
depou, organizațiile de bază sînt con
stituite in funcție de turnus, adică de 
gruparea personalului de locomotivă. 
Comuniștii din partidele de drum de

la mișcare călători și triaj au fost re
partizați în una din organizațiile de 
bază pe 
foarte utilă 
aici de .a 
rotație, 
a-1 
vicii corespunzătoare pregătirii ’or, 
alături de oamenii din ture. Aceasta 
permite angajarea permanentă a per
sonalului de drum la realizarea, in 
condițiile serviciului din stație, a 
planului de transport, de a-1 mobi
liza, cu continuitate, la munca po
litică.

Ceea ce pune o amprentă aparte pe 
activitatea de la calea ferată este

| Decontul
| neglijentei
I
I
Inu mică i 

coperind ; 
carnete <

I
I
I

. Șoferul Tudor Popescu,
f ..J(iț}at la spitalul , dțn Mțh'qileșți,. 

‘ihergea intr-o dimineață spre 
^Buzdți. Pe marginea șoselei ’a 
'observat, la un moment dat, 
o servietă. A oprit, a luat-o și 
nu mică i-a fost mirarea 

in ea 4 576 lei și 
-------- C.E.C. in valoare 
32 465 lei. S-a prezentat 
toată comoara la miliție, 
s-a stabilit că păgubașul 
Traian Mușat, șeful agenției 
C.E.C. din comuna Movila Ba
nului (Buzău), care o trecuse... 
in „contul" neglijenței. Drept 
pentru care in prezent direcția 
județeană C.E.C. îi pregătește 
decontul de rigoare.

I
I didactică
I
I
I
!
I vinuri provenite din cele mai 

reprezentative podgorii din ța
ră. Un laborator complex in

I
I
Imele (

a III-;
elevii.

I
I

Vinotecă

Elevii Liceului de viticultură 
din Huși se mindresc, și pe 
bună dreptate, cu colecția lor 
de vinuri. înființată cu 25 de 
ani în urmă, vinotecă școlii, . 
una dintre cele mai vechi din 
Moldova, a cărei zestre elevii 
au sporit-o neîncetat sub în
drumarea atentă a profesoru
lui Avram Tudosie, doctor in 
viticultură, cuprinde acum nu 
mai puțin de 5 000 de sticle cu

I care vinificația nu mai are nici 
un fel de taine. Dovadă — in-

I seși vinurile făcute de elevi, 
aflate printre mostrele de eli-

I tă ale vinotecii : prezentate la 
concursul național de anul tre-

I cut, acestea au dobindit diplo- 
■ mele de onoare clasa a Il-a și 

'"'-a. Un succes care pentru 
elevii, liceului din Huși — tre-

I buie să recunoaștem — apa
re oarecum de așteptat : prin- 

| tre atîtea soiuri de vin este 
normal să găsească mai repede 
adevărurile viitoarei lor 
serii.

polare ?
Ion Burda din București, str. 

Brincuței nr. 10, 
că, intr-una din Mele 
se ale acestei ierni, s-a 
cu caloriferul gheață. O 
plă defecțiune tehnică ? Așa a 
crezut la inceput. Cercetind in
să lucrurile mai îndeaproape, 
a constatat că era vorba de cu 
totul altceva. l.C.R.A.L. „He
răstrău" desființase, la cererea 
unui colocatar, instalația care 
asigura încălzirea apei pentru 
întregul imobil, iar l.D.G.B.'-ul 
aprobase montarea, in locul ei, 
a unor sobe care încălzesc un 
singur apartament I „In felul 
acesta — remarcă 1. B. — cele
lalte apartamente au fost trans
formate in congelatoare. Am 
sesizat situația la l.C.R.A.L,. și 
la I.D.G.B., dar tot bătind dru
murile între cele două între
prinderi a trecut iarna. O fi 
vrut l:C.R.A.L.-ul să se auto- 
înzestreze cu... apartamente 
lare ?“

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCJOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii

7. • - • ’ ’

■

Iii|g|g||
cată 
liza 
tid 
misiei economice să studieze cauzele 
acestor neajunsuri. A rezultat că ele 
se datorau nesincronizării operațiilor 
de manevră ia descompunerea și 
compunerea trenurilor. Măsurile pen
tru evitarea acestui fenomen au fost 
comunicate de mai multe ori la în
tâlnirile operative dinaintea intrării 
în tură, comuniștii de la descompu
nerea trenurilor au primit sarcini 
precise în urmărirea lor, în atragerea 
celorlalți salariați pentru efectuarea 
corectă a manevrei. Promptitudinea 
și perseverența cu care comuniștii au

controlul politic, nu absolvă organi
zațiile de partid de 
nabilă de a controla 
vitatea comuniștilor 
unității. în luna
spre exemplu, comitetul de partid 
de la revizia de vagoane din triaj 
a cerut șefului de revizie să prezinte, 
în plenara comitetului, un raport pri
vind măsurile pe care conducerea 
unității intenționează să le ia in sco
pul realizării sarcinilor pe 1973, an 
hotăritor în îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului. Propunerile co
muniștilor făcute cu acest prilej au 
îmbogățit planul inițial, au ajutat 
conducerea unității în stabilirea celor 
mai eficiente măsuri.

O premisă esențială pentru ca or
ganizațiile de partid de la calea fe
rată să-și exercite cu competență 
rolul conducător este conducerea de 
către acestea a procesului de pregă
tire politică și profesională a tuturor 
comuniștilor. La Simeria acest dezi
derat se realizează, în practică, pe 
două căi. Pe de o parte, printr-o 
îndrumare atentă a învățămîntului 
de partid (la care sint cuprinși a- 
proape 
trimestrial, 
generale de partid, 
temă cu caracter 
pentru navetiști ;
partid de la mișcare-călători a ini
țiat un ciclu de conferințe pe teme 
juridice, moral-educative, istoricei 
medical-igienice etc. Pe de altă 
parte, organizațiile de partid în
drumă și controlează activitatea 
de pregătire tehnico-profesională 
a salari-aților în cadrul școlii per
sonalului, organism specific tutu
ror unităților oare concură la 
siguranța circulației. Este vorba
de o formă de reîmprospătare și 
verificare permanentă — teoretică 
și practică — a cunoștințelor profe
sionale, la care fiecare salariat tre
buie să participe, obligatoriu, 4 ore 
pe lună. Toți instructorii de la școa- 

. la personalului ----- -■-*
fie funcția 
tetelor de 
diști la 
Acest 
verificării 
profesionale, 
te, cu .
rii disciplinei profesionale, de pro
ducție, să cultive la fiecare salariat 
răspunderea pentru siguranța circu
lației, să îmbine sarcinile profesio
nale cu cele politice.

...în zilele cînd eram la Simeria, 
comuniștii de la mișcare triaj lansau 
o chemare la întrecere socialistă că
tre toate stațiile de pe regionala 
C.F.R. Deva. Obiectivul chemării — 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe 1973 și a cincinalului in 
patru ani și jumătate. Experiența 
dobindită, exercitarea cu și mai multă 
competență a rolului său de condu
cător politic constituie garanția că 
organizația de partid va mobiliza 
Colectivul de salariați spre realiza
rea măsurilor .stabilite de -recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. în vederea- 
îndeplinirii integrale a angajamen
telor asumate in întrecerea pentrp 
devansarea cincinalului.

Ioan VLANGA

(Urmare din pag. I)

tehnico-

istoric

pe ture) ; 
adunărilor 
prezintă o

orin- 
un 
cu 

cu-

de partid. Cu atit mai 
organizațiile de partid de 

ferată. Unde comuniștii 
dispersați în diferite locuri 

sau însoțesc trenuri-

ne relatează 
gerca- 
trezit 
sim-

toți salariații
in ■ cadrul 

se . __  _
politico-ideologic 

organizația de

ture. Considerăm ea 
practica încetățenită 

reține în stație, prin 
personalul de drum 

repartiza să lucreze in

Motel la Corund, județul Mureș

primit

un

pp
la bal ?

în ■
vă duceți

n-ai

după

pentru căbal

Și

în

mașina sar pe 
unde să lași

or-
ba-

cu
..Ai

și niște magazii 
să-ți lași sculele 
de rezervă ? Ho- 

sint 
și dacă

ru
pe 
de 

ha-

fericiți 
tare 

capi-

Duțâ,
am consem-

post
pe parcurs, adică în drum

Bucur lucrează la 
de auțoturisme- 
iar soția dumnea-

spus că
ur

unde sînt 
de va-

Ni s-a 
lua ma
se vor 
de dre-

arhiaglo- 
nu vrei 

pur 
unde

acestor 
dau ea 
proaspăt 

au 
de

ceva ma

să înoate cîi-mașinii ? Ai unde 
„Nu te duce la

să-mi răspun- 
prima poștă-

ni se 
cu ba-

arhivelor 
Tg. Jiu.

Emil
Uzina
Pitești,
lui. Silvia Bucur, la Tex
tila — Găvana și să ve-

Șl
i-a fost

sistemul controlului de partid ri
guros asupra muncii. Au loc. după un 
program sistematic, diferite analize 
profesionale ale muncii: La ieșirea din 
fiecare tură, cu un număr restrîns 
de saLariați ; cu întreg personalul, la 
intrarea în fiecare tură ; analize de- 
cadale ale stadiului realizării unor 
indicatori din transporturi ; analize 
lunare ale siguranței circulației și 
protecției muncii etc. De o deosebită 
importanță este ca organizația de 
partid să vegheze ca toate aceste a- 
nalize să constituie un prilej de exi
gentă dezbatere a activității, să asi
gure cea mai strictă disciplină.

— Analizele sînt conduse de șefii 
unităților respective, arăta secretarul 
comitetului de partid din stația Si
meria călători, dar organizația de 
partid veghează ca acestea să nu îm
brace un caracter formal, să dezbată 
și să rezolve problemele dificile cu 
care sintem confruntați, controlează 
sistematic modul în care 'măsurile 
stabilite cu acest prilej se înfăptuiesc. 
Firește, comuniștii sînt primii che
mați să aplice aceste măsuri, să mo
bilizeze colectivul la realizarea sar
cinilor de plan.

Că așa stau lucrurile ne-o dove
dește unt fapt petrecut în triaj. Pină 
nu de mult, in tura a treia, manevra 
a doua la operațiile de'compunere a 
trenurilor directe se efectua cu mari 
întirzieri. Cum problema a fost ridi-

SE MODERNIZEAZĂ REȚEAUA 
COMERCIALĂ BUCUREȘTEANĂ
Rețeaua comercială a Capitalei se află in plin proces de moder

nizare. în inima noilor cartiere au fost amplasate complexe comer
ciale spațioase, care permit introducerea unor metode de servire rapi
dă ; multe din unitățile vechi și-au schimbat înfățișarea, in urma „toa
letei" la care au fost supuse de către echipele de constructori. Astfel, 
printre lucrările demne de a fi consemnate se numără noul complex 
din piața „16 Februarie", dat in folosință in primele zile ale anului, 
precum și transformarea, aflată in curs, a halelor din piețele Traian, 
Patitelimon, 7 Noiembrie șl'din complexul nr. 7 cartierul Drumul Ta
berei, in supermagazine de tipul celui din Piața Unirii. '

In fotografie : unul din complexele comerciale din Drumul Taberei.
Foto : S. Cristian

acționat în acest caz au dus la elimi
narea intîrzierii trenurilor.

Așa cum s-a mai amintit în alte 
articole din acest ciclu, un puternic 
instrument de exercitare a rolului de 
conducător politic al organizației este 
adunarea 
mult, în 
la calea 
lucrează 
din stație

■ le, adunarea de partid care-i reunește 
trebuie să fie un înalt prilej de dez
batere exigentă, partinică, a activi
tății, o puternică școală de educație 
comunistă. Este bine, de pildă, 
că organizațiile de bază de la mișcare 
și reviziile de vagoane au analizat, 
în ianuarie 1973, preocuparea comu
niștilor pentru asigurarea condițiilor 
de siguranță a circulației în vederea 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
sporite de transport pe acest an și au 
luat măsuri spre a contribui la de
vansarea obiectivelor cincinalului în 
transporturi. Este important, de ase
menea, că, în general, adunările de 
partid se încheie cu hotărîri și ma
suri clare, stabilesc responsabilități 
și termene precise.

Și la calea ferată, experiența a de
monstrat că exercitarea funcției de 
conducător politic este strins legată 
de intărirea numerică și calitativă a 
organizațiilor de partid, prin primi
rea in partid a celor mai buni cefe
riști, oameni cu autoritate morală, 
prestigiu profesional, bună pregătire 
politico-ideologică. Din păcate, în 
organizațiile din complexul feroviar 
Simeria, primirea in partid nu are un 
caracter continuu, nu se înscrie ca o 
acțiune complexă de pregătire a oa
menilor care solicită să devină mem
bri de partid.

în înfăptuirea rolului de conducător 
politic, o mare importantă are mo
dul în care sint statornicite relațiile 
dintre organizația de partid și con
ducerea fiecărei unități, măsura în 
care aceste relații sînt principiale, 
dinamice, asigură un schimb rodnic 
de opjn.ii. Cum se știe, spre deosebire 
.de alte locuri, șeful unității la C.F.R. 
este considerat comandant în trans
porturile feroviare, ordinele și dispo-- 
zițiile sale avind un caracter obli
gatoriu. Aceasta nu elimină insă

îndeplinesc aici 
de secretari ai comi- 
partid, fie propagan- 

învățămîntul de partid, 
fapt permite ca in timpul 

ounoștințelor 
ipstructorii să insis- 

precădere, asupra respectă-

mîinile maselor populare, conduse 
de partidul comunist.

Valul luptei populare exprimînd 
voința poporului român de a-și de- 
cfde singur soarta, potrivit propriilor 
interese și năzuințe, a impus, la 6 
martie 1945, instaurarea guvernului 
de largă concentrare democratică, 
prezidat de eminentul om politic și 
inflăcăratul patriot dr. Petru Groza. 
După cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceausescu, „victoria istori
că de la 6 martie a fost rezultatul 
luptelor revoluționare ale maselor 
largi populare, desfășurate sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, pentru lichidarea vechii pu
teri burghezo-mdșiercști și făuri
rea unei noi orinduiri sociale ; 
constituirea guvernului Groza nu a 
reprezentat o simplă schimbare de 
guvern, ci o schimbare a însuși 
regimului politic din țara noastră : 
instaurarea puterii revoluționar-dc- 

•mocratice a muncitorilor și țărani
lor. Odată cu formarea guvernu
lui Groza, România a pășit pe ca
lea unor profunde transformări re- 
voluționar-democraticc, care au cu
prins întreaga viață economică și 
socială a țării".

Asupra desfășurării luptei revo
luționare în acea perioadă o influ
ență pozitivă au avut condițiile in
ternaționale, schimbările petrecute 
în raportul de forțe în urma celui 
de-al doilea război mondial, spriji
nul politic primit din partea Uniu
nii Sovietice, care a luat atitudine 
împotriva încercărilor de imixtiu
ne din partea cercurilor im
perialiste. In aceste împrejurări, 
poporul român și-a putut exprima 
și impune propria voință, aducînd 
la cîrma țării guvernul democratic.

Marea victorie populară de la 6 
martie 1945 a fost urmată de no.i și■/. 
noi izbînzl — consolidarea continuă 
a poziției clasei muncitoare în viața 
politică și socială a țării, întărirea 1 
alianței muncitorești-țărănești, dez
voltarea unității tuturor forțelor de
mocratice și progresiste. Ca urmare,

s-a schimbat radical raportul forțe
lor de clasă, ceea ce a făcut posibile, 
într-un răstimp istoric scurt, lichi
darea ultimelor vestigii ale domina
ției politice a vechiului regim, înlă
turarea monarhiei, trecerea Româ
niei într-o etapă superioară de dez
voltare, etapa construirii socialismu
lui.

O importanță excepțională pentru 
desfășurarea cu succes a luptei re
voluționare a clasei muncitoare, a 
întregului popor, a avut unificarea, 
la Congresul din februarie 1948, a 
Partidului Comunist și a Partidului 
Social-Democrat, făurirea partidului 
unic marxist-leninist al clasei mun
citoare, căruia i-a revenit sarcina de 
a conduce opera de transformare so
cialistă a societății românești.

Istoria noastră revoluționară a do
vedit cu. puterea faptelor că, în con
dițiile specifice României, realizarea 
unității politico-organizatorice a cla
sei muncitoare, crearea partidului ei 
unic, ca stat major politic al celor 
ce muncesc, a constituit o necesita
te obiectivă pentru asigurarea victo
riei atit în revoluția' socialistă, cit și 
în opera de edificare a noii i 
duiri. Tocmai avînd în frunte 
asemenea.. partid, unit, înarmat 
ideologia marxist-leninistă, cu 
noașterea legilor dezvoltării sociale, 
strîns legat de mase, exponent fidel 
al intereselor vitale ale celor ce 
muncesc, ale întregii națiuni, a. iz
butit poporul nostru să înfăptuiască 
cu succes sarcinile de uriașă com
plexitate ale construirii socialismului, 

noi aale reorganizării pe baze 
întregii vieți economice și sociale 
a țării. într-un răstimp 
scurt, înfățișarea țării noastre s-a 
schimbat radical ; o distanță cu ade
vărat uriașă separă România anului 
1945, purtipd încă din plin pecetea 
înapoierți moștenite de la regimul 
burgiîfezo-moșiferesc,' a' distrugerilor 
războiului, de România anului 1973, 

•cu q economie socialistă, puternică șiî[ 
dinamică, în plină modernizare, cu o 
cultură înfloritoare, oferind tuturor 
cetățenilor condițiile unei vieți 
demne, de tot mai înaltă civilizație. 
Perspective mărețe de viitor au des
chis țării noastre Congresul al 
X-lea și Conferința Națională a 
partidului din vara anului trecut, 
prin adoptarea programului făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Realizarea acestui program, 
în care actualul cincinal reprezintă o 
etapă deosebit de importantă, va 
permite țării noastre să ajungă din 
urmă țările avansate economic, să 
urce trepte tot mai înalte pe calea 
progresului și bunăstării.

Evocarea victoriei istorice de acum 
28 de ani este un prilej de mindrie 
patriotică pentru tot ceea ce s-a rea
lizat în acest răstimp și, totodată, 
un îndețnn de a munci cu și mai 
mult elan pentru, a adăuga realizări
lor, de. pînă acum noi și noi înfăp
tuiri, tot mai importante. A asigura 
îndeplinirea exemplară a politicii 
partidului, a cimenta și, mai strîns 
coeziunea întregului popor in jurul 
partidului, forța politică conducă
toare in societatea noastră, a conso
lida și mai. mult forța și unitatea sa 
de fier, a munci cu însuflețire, hotă- 
rîre și dirzenie pentru a asigura în
făptuirea tuturor sarcinilor trasate 
de partid, în toate domeniile vieții 
economico-sociale, se înscriu între 
principalele învățăminte pe care le 
evidențiază bogata experiență de 
luptă victorioasă a poporului nostru.

ÎNCĂ 0 DOVADĂ 
CĂ PĂMÎNTUL 
ESTE ROTUND

Dar lui îi trebuie o do
vadă precum că a absol
vit școala de ucenici. 
Așa stînd lucrurile, omul 
dă două dovezi jumate 
pe-o adeverință.

Constantin Paralescu 
din București, sectorul 1, 
str. Ezerului nr. 46, a ab
solvit școala profesională 
de ucenici din Tg. Jiu și
a cerut o adeverință ar
hivelor statului din Tg. 
Jiu. Arhivele statului din 
Tg. Jiu i-au răspuns cu

SĂ NE BUCURĂM 
PENTRU. INTEGRI- 

TATEA CAILOR...

adresa nr. 59/1972 să se 
adreseze arhivelor statu
lui din Craiova. S-a n- 
dresat și aici și arhivele 
statului din Craiova cu 
adresa 105/1972 ii zic lui 
Paralescu că nu dețin 
arhiva școlii profesiona
le de ucenici din Tg. Jiy 
și-l povățuiesc să se a- 
dreseze Inspectoratului 
școlar Tg. Jiu. Se adre
sează Paralescu și aici și 
primește de la inspe< to- 
rat adresa 1631/1972. prin 
care i se recomandă să 
se adreseze 
statului din
Exact acolo unde s-a a- 
dresat prima dată. S-a 
adresat și...

Deci. Constantin Para- 
lescu are încă o dovadă 
că pămîntu! este rotund

Gheorghe Dunarintu 
este șofer pe un autoca
mion din coloana Me
tru. Autocamionul are 
numărul de circulație 
21—Mh—1769 și avea ne
voie de reparație capita
lă (Autocamionul, nu nu
mărul) A dus camionul 
la Uzina de reparații au
to Timișoara și... Și -ieși 
era chemat urgent să 
vină să-l ia în primire, a 
trebuit să piardă 
trei 
l-au

vreo 
zile pînă in sfîrșit i 
dat.
Dar eum i l-au dat? 
Cu o aripă veche ne 
de aripă nouă, iar

cu defecte și ea. Filtrul 
(habar n-am ce fel de 
filtru că eu am fumat 
fără) lipsă și multe alte 
astfel de nemulțumiri.

Eu zic că e bine să ne 
bucurăm că acești repa
ratori de la U.R.A. Timi
șoara nu au și stație de 
țesălat cai. Să duci ca
lul la țesălat și să-l lei 
fără coadă, coamă, pot
coave, picioare și alte ac
cesorii, dar țesălat. Să 
ne bucurăm deci pentru 
integritatea cailor și pini 
una-alta să fim 
că autocamioanele 
intră în reparație 
tală nu au dureri...

VARIATION!
PE ACEEAȘI TEMĂ

„Dacă
ești obligat 
pe picioare 
ș.a.m.d. E 
eu pe ddmnea-

metan", 
mine nu 
te ștergi 
intrare..." 
vă întreb 
voastră, aceste U.R.A. nu

Tovarășul Petre Duțâ 
din Reșița are și dlnsul 
ceva pe suflet în legătu
ră cu uzinele de repara
ții auto, dar zice că se 
va răcori altă dată. A- 
cum vrea să aducă în 
discuție altă problemă.

numai

pot amenaja niște 
mitoare, niște camere de 
oaspeți 
in care 
și roata 
telurile 
merate , ___
să te lași speculat, 
și simplu 
dormi.

Tovarășe 
cum vedeți 
nat propunerea dumnea
voastră si strig din su
flet : U.R.A. !

tovarășilor noștri In hala
te albe ca neaua ?

— Că la această canti- 
nă-restaurant igiena cam 
lasă de dorit.' Cănile de 
apă sînt fără apă, dar 
nespălate de multă vre
me, farfuriile și ele se 
spală mai „fierbinte" cînd 
dă controlul pe la canti
nă, și, după cum s-a con
statat pe aici, nu prea 
dă. Curate sînt doar cu
țitele care încă n-au fost 
cumpărate de administra
torul acestei cantine... în 
afară de povestea asta 
cu igiena, care nu prea 
este igienă, mai avem 
necaz .

— Să-l auzim și' 
ăsta.

— Dacă lucrăm
schimbul unu și venim Ia 
masă la 15,30—15,40, din 
cauză de prea mulți fio- 
fanți, noi, ăștia care plă
tim abonamentul, rămi- 
nem uneori fără felul 
unu, ori fără felul doi, 
ori ni se dă numai felul 
trei.

Am trimis scrisoarea 
dumneavoastră forurilor 
competente pe care le 
găm „să nu se spele 
mîini" pînă nu sînt 
față și tovarășii in 
late albe ca neaua.

spre Mehedinți, s-a spart 
un rulment de la roata 
din față, a inceput să 
piardă lichid pompa cen
trală de frină, rezervo
rul de benzină a început 
să curgă, cutia de vil-ze

— Sintem 
urechi 1

— în jurul 
U.R.A (am să 
exemplu mai 
U.R.A. din Craiova.) 
apărut o sumedenie 
speculanți. Cum ai apă
rut 
tine : 
roata de rezervă și scu
lele 
dormi ?' 
ăla. că are arcurile de la 
somieră rupte" ..Ba 
vino la mine că am gaz

CURATE SÎNT DOAR 
CUȚITELE CARE 

N-AU FOST 
CUMPĂRATE

deți coincidența i la 
mîndoi li se opresc lunar 
niște bani pentru sport- 
- — Minte sănătoasă în 
corp sănătos, cum zicea 
latinul ăla, căruia însă 
nu i se opreau bani pen
tru sport.

— Să zicem că nu este .’ 
legal că ni se iau acești 
bani, dar totuși 
iau. Dar ce facem 
lurile obligatorii ?

— Care baluri ?
— Soția mea a 

în locul unei bancnote de 
cinci lei o invitație la un 
ba! cu „bufet bine asortat 
și cu o tombolă 
expuse obiecte 
loare"

— Și-ați fost
— Nu.
— Trebuia să 

să jucați barem la tom
bolă. Dacă de tango nu 
vă ardea. Poate ciștigați 
portretele în ulei ale 
ganizatorilor acestor 
luri obligatorii.

Chiar dacă era 
mascat I

fel de lacuri de acumu
lare în care se îneacă și . 
rațele, darmite celelalte 
orătănii neinotătoare. La 
un moment dat. lucrările 
de modernizare au rămas 
baltă la figurat, iar In 
curțile cetățenilor au ră
mas bălți la propriu. Pri
marul comunei, la care

...Șl TERMOMETRU
LUI l-A FOST TARE

FRIG

CUM ÎNVAȚĂ GĂI
NILE SĂ ÎNOATE

CÎINEȘTE

Mai mulți abonați 
(printre care și Ion Ga- 
vrilă) ai cantinei-restau- 
rant a Combinatului de 
celuloză și hî.tie din Dej 
ne roagă pe noi să inter
venim pe lingă cei care 
se ocupă cu igiena 
partea locului să .

— Ce să le spunem

CINCI LE! BALUL, 
CU BUFET ASOR
TAT Șl TOMBOLĂ

Gheorghe Dunea din 
Bucecea, județul Botoșani, 
ne zice că au început mai 
de mult lucrările de mo
dernizare a șoselei 
cecea — Leorda 
marii specialiști 
se ocupă de 
nizarea^^ șoselei 
rientatx curgerea 
prin curțile 
curți ce au devenit

Bu
că 

care 
moder
au o- 
apelor 

cetățenilor, 
un

s-au plîns, zice că nu este 
de competența domniei 
■sale, ci a județului.

— La județ v-ați plîns?
— Cum să nu. 

promis că se vor 
suri urgente, că 
face niște lucrări 
naj...

— Cînd vi s-a 
se vor lua măsuri 
gente ?

— Tn octombrie anul 
trecut. Au învățat și găi
nile să înoate și drena
jul nu s-a mai făcut.

— Și dacă pînă la urmă 
se vor lua totuși măsuri 
să vă scape gospodăriile 
de bălți, cum vor mai 
învăța găinile dumnea
voastră 
aește ?

Vă rog 
deți cu 
Mulțumesc anticipat.

Mai mulți cetățeni care 
au fost la tratament ' la 
Borsec-Băi ne-au scris că 
în vilele 32, 33 și altele 
a fost tremurător de frig. 
S-au plîns responsabile
lor de vile, și acestea 
le-au zis că și Ia ele aca
să este la fel de frig. A- 
cest răspuns nu i-a în
călzit pe tovarășii veniți 
la tratament și s-au plîns 
directorului stațiunii.

— Și ? Ce-a zis tova
rășul director ?

— A trimis un tovarăș 
administrator cu un ter
mometru să măsoare tem
peratura în camere, 
termometrului 
tare frig.

— S-au luat 
suri ?

— Nu știm, 
ni s-a terminat seria și a 
trebuit să plecăm zgribu
liți. Părerea noastră este 
că. așa se intîmplă în fie
care serie. Rabzi de frig 
o zi-două, îi spui respon
sabilei de vilă, responsa
bila se plînge și ea. 
pllngi directorului,

Te 
, directorul trimite omul cu 

termometrul să-l plimbe 
prin frig, mai tremură o 
serie, și uite așa face e- 
conomie de combustibil 
pentru a încălzi camerele 
la vară.

Oare de ce apa de Bor- 
sec ajută numai la sănă
tate ?

Micuță TANASE
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Interviul acordai 
de președintele Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu

Proiect
LEGE

(Urmare din pag. I)

europene este necesar «ă fie — și 
fără îndoială că vor fi — abordate 
într-un fel sau altul și problemele 
militare. Desigur, va fi greu ca tra
tativele propriu-zise pentru solu
ționarea problemelor militare să se 
desfășoare în cadrul acestei confe
rințe. Anumite măsuri ce trebuie 
luate în domeniul dezangajării și 
dezarmării în Europa vor trebui 
însă abordate, ele fiind strîns le
gate de securitatea tuturor națiu
nilor, de pacea și cooperarea în 
Europa.

ÎNTREBARE : Ați putea, 
domnule președinte, să ne vor
biți despre poziția României 
cu privire la Conferința de la 
Viena asupra reducerii reci
proce șt echilibrate a forțelor 
armate ? Este oare aceasta o 
problemă care trebuie să fie 
discutată numai de către unele 
așa-numite națiuni direct in
teresate ?

RĂSPUNS : România, ca și alte 
țări socialiste, s-a pronunțat pen
tru participarea tuturor statelor 
europene la Conferința de la Viena 
cu privire la reducerea reciprocă 
și echilibrată a forțelor armate. Am 
adoptat această poziție considerînd 
că reducerea trupelor — cum se 
preconizează la Viena — și, în ge
neral, pînă la urmă, retragerea de
finitivă a trupelor străine de pe 
teritoriile altor state și reducerea 
forțelor armate naționale, consti
tuie o problemă care interesează 
deopotrivă toate statele continen
tului nostru. Desigur, în acest ca
dru general, pot fi abordate, așa 
cum se intenționează la Viena, 
unele probleme limitate, și anume 
reducerea trupelor de pe teritoriile 
țărilor din Europa centrală. Este 
și acesta un mod de abordare și 
noi îl considerăm util. Dar, chiar 
în acest cadru, apreciem că este 
necesar ca la discutarea acestor 
măsuri să participe toate țările eu
ropene care doresc aceasta.

DEZVOLTAREA ACCELERATĂ 
A ECONOMIEI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)

dardul de viață de astăzi al oa
menilor muncii. Este o realitate 
vie, o realitate majoră, materiali
zată intr-o infinitate de aspecte — 
de la cartierele și orașele noi pînă 
la interiorul gospodăriilor cu pre
zența bunurilor specifice unei vieți 
civilizate și de la îmbrăcămintea 
și alimentația cetățeanului. pînă la 
mijloacele vaste puse ■ la dispozi
ție pentru cultura, șănătatea și in
struirea sa.

Și tocmai pe baza intensificării 
ritmului de dezvoltare economică a 
țării în ultimii ani, în perioada de 
la congresele al IX-lea și al X-lea 
ale partidului s-au realizat noi 
și substanțiale îmbunătățiri ale 
condițiilor de viață ale poporului. 
Tocmai depășirea planului pe pri
mii doi ani ai cincinalului, creș
terea impetuoasă a potențialului 
economic al țării în acest răstimp, 
valorificarea cu eficiență sporită a 
capacităților productive, a forței de 
muncă și a resurselor materiale au 
asigurat realizarea unor asemenea 
progrese în ridicarea nivelului de 
trai al populației cum sînt creș
terea în 1972 cu 20;6 la șută față 
de 1970 a veniturilor totale reale ; 
sporirea simțitoare a cîștigu- 
lui din salarii si ridicarea la 
1000 lei a salariului minim ; mă
rirea alocațiilor pentru familiile 
cu mulți copii șl a pensiilor ; in
troducerea ■ venitului minim garan
tat în remunerarea țărănimii coo
peratiste ; îmbunătățirea aprovizio
nării populației în condițiile sta
bilității prețurilor: darea în folo
sință a circa 285 000 locuințe ; alo
carea de la buget în acești dor ani 
a peste 76 miliarde lei pentru ac
țiuni social-culturale etc.

Analizînd stadiul îndeplinirii ho- 
tărîrilor Plenarei C.C din noiem
brie 1972, stabilind noi măsuri me
nite să asigure realizarea planului 
pe 1973 la nivelul parametrilor 
maximali, recenta plenară a trasat 
— tocmai pe această bază -- ta
bloul unor , noi și importante reali
zări în domeniul creșterii continue 
r nivelului de trai- al întregului 
popor. îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, a angajamente
lor asumate în .întrecere va în
semna — ca să ne referim doar Ia 
cîteva cifre, sintetice • -- creșterea 
în 1973 a veniturilor reale ale 
populației cu circa 16 miliarde lei 
față de anul trecut ; va însemna 
sporirea volumului desfacerilor de 
mărfuri cil amănuntul cu 12,1 mi
liarde, reprezentînd cea mai mare 
creștere anuală realizată vreodată 
la noi ; va însemna creșterea vo
lumului prestărilor de servicii că
tre populație cu peste 11 la sută.

Cheia materializării acestor pers
pective stă în mina noastră și nu
mai a noastră, a tuturora. Stă în 
modul cum va lucra fiecare la ma
șina sa, la locul său de muncă, în 
modul în care va. veghea ca tot ce 
produce ■ să fie de calitate cit mai 
înaltă, la un preț de cost cit mai 
scăzut, cum va asigura ca fiecare 
minut de lucru să fie fructificat din 
plin, va sprijini măsurile de an
samblu, cu caracter general ale 
statului pentru realizarea unei efi
ciente superioare pe planul între
gii economii naționale..

Se știe prea bine că, în țara 
noastră, oamenii muncii au o dublă 
calitate — de producători și pro

De aceea, România dorește să ia 
parte la aceste lucrări, se pronun
ță pentru găsirea modalităților de 
a aborda și alte probleme privind 
dezangajarea militară și reducerea 
forțelor armate și dezarmarea în 
Europa, în general, cu participarea 
tuturor statelor.

Doresc să fiu înțeles clar, nu in
tenționăm în nici un fel să pretin
dem să semnăm .angajamente care 
nu privesc România, ci considerăm 
că aceasta trebuie să o facă cei 
direct interesați. Dar apreciem că, 
fiind țară europeană, ne interesea
ză — ca, de altfel, pe toate statele 
europene — ce măsuri se preconi
zează și cum se va acționa pentru 
reducerea forțelor armate. și lichi
darea lor —mă refer la trupele 
străine — pentru dezarmare, pen
tru o mai bună securitate a tuturor 
statelor.

ÎNTREBARE : România este 
a doua țară socialistă, după 
Iugoslavia, care a devenit

, membră a Fondului Monetar 
Internațional și a Băncii Mon
diale (Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dez
voltare). Ce considerente se 
află la baza deciziei dumnea
voastră de a adera la aceste 
organizații ?

RĂSPUNS : România se găsește 
într-un stadiu de intensă dezvol
tare a economiei sale, de extindere 
a colaborării internaționale cu toa
te statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, de participare activă 
la diviziunea internațională a 
muncii. Este de înțeles că în a- 
ceste condiții este necesar de a 
participa la activitatea acelor or
ganisme internaționale care sînt 
chemate să favorizeze schimburile 
internaționale, colaborarea între 
națiuni. Iată care au fost consi
derentele care au determinat hotă- 
rîrea României de a adera la Fon
dul Monetar Internațional și la 
Banca Mondială.

prietari. Or, merită să ne gîndim 
mai adine asupra faptului că, în 
ce privește calitatea de proprietar, 
aceasta nu se referă doar la stăpi- 
nirea obștească a mijloacelor de 
producție, ci înseamnă și calitatea 
de proprietar asupra bunurilor 
produse, ca și asupra materiilor 
prime, combustibilului, energiei e- 
lectrice, utilizate în procesul de 
producție. Producem măi mult — 
avem mai mult, , producem mai 
bine — avem mai multe lucruri 
bune, producem mai ieftin — ne 
rămîne un cîștig mai mare — iată 
un adevăr care formează legea 
întregii noastre dezvoltări econo
mice. Aceeași fermitate pe care 
bunul gospodar o are față de 
munca în propria gospodărie, cînd 
e vorba de propria agoniseală, 
trebuie să o manifestăm, și pe 
planul economiei naționale, care e 
gospodăria noastră, a tuturor, și de 
a cărei propășire depinde bună
starea fiecăruia dintre noi.

Anul acesta este, așa cum s-a a- 
răta-t, un ăn decisiv pentru îndeplini
rea cincinalului înainte de termen 
— obiectiv al cărui caracter realist, 
cert, a fost puternic evidențiat la 
plenară, Iar îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen nu înseamnă 
numai atingerea mai devreme a 
parametrilor privind producția de 
oțel sau energie — ei si eîștig de 
timp în creșterea nivelului de trai 
al poporului. Cine nu ar vrea ea 
măsurile prevăzute pentru sfîrșitul 
cincinalului privind sporirea cîști- 
gului și a puterii de cumpărare, 
îmbunătățirea aprovizionării și 
amplificarea construcției de locu
ințe să fie realizate încă din ’74 
sau cel tîrziu sore mijlocul lui 
’75 ? Asemenea dorințe sint îndrep
tățite mai mult, ele sînt rea
lizabile. Cu condiția insă de a-ți 
asuma eforturile necesare în acest 
scon, a face din îngemănarea hăr
niciei, spiritului gospodăresc. înal
tei competente profesionale, iniția
tivei și pasiunii novatoare trăsă
tura caracteristică a întregii activi
tăți.

Un rol decisiv revine în această 
privință organizațiilor de partid și, 
sub îndrumarea acestora, tuturor or
ganizațiilor de masă și obștești, che
mate să desfășoare o intensă mun
că politico-educativă de masă, me
nită să lămurească convingător le
gătura indisolubilă dintre dezvolta
rea accelerată a economiei națio
nale și creșterea nivelului de trai 
al populației.

Cu cea mai mare operativitate 
se cere folosit întregul arsenal al 
mijloacelor muncii politico-educa
tive spre a convinge pe fiecare om 
al muncii că interesele majore ale 
economiei naționale, ca și intere
sele sale, ale propriei familii, îi 
impun să muncească cu elan și 
dăruire spre a asigura îndeplinirea 
optimă a sarcinilor de plan pe 1973, 
pentru realizarea înainte de ter
men a prevederilor cincinalului.

Experiența arată că ecoul în 
mase, forța de înrîurire a muncii 
politico-educative sînt cu atît mai 
mari cu cît strădania pentru expli
carea importanței și argumentarea 
rațiunilor aflate la baza măsurilor 
prevăzute de plenara C.C. se îmbi
nă cu lămurirea modalităților 
practice prin care trebuie acționat 
Ia locul de muncă respectiv pentru 
a se obține maximum de eficientă

ÎNTREBARE : Una din pro
blemele cele mai alarmante 
din țările industriale o consti
tuie astăzi poluarea mediului 
cauzată de industrie și de une
le aspecte ale unui nivel de 
trai ridicat. Ce face România 
— care se găsește încă în pri
mele faze ale dezvoltării — 
pentru a evita greșelile țărilor 
mai avansate din punct de ve
dere industrial ?

RĂSPUNS : într-adevăr, proble
ma poluării mediului înconjurător 
a devenit una dintre cele mai 
pregnante în momentul de făță. 
Dar ea este determinată nu numai 
de dezvoltarea industriei, ci, după 
cum se știe, și de alte cauze.

în ce privește România, trebuie 
să menționez că și în țara noastră 
încep să se facă simțite unele 
influențe în această direcție. Avem 
în vedere să luăm o serie de mă
suri care să preîntîmpine agra
varea poluării mediului înconjură
tor. în acest scop, o repartizare 
mai bună a industriei pe teritoriul 
țării — deci, împiedicarea concen
trării sale în anumite zone — va 
putea să aducă o contribuție po
zitivă la limitarea poluării.

în același timp, elaborăm în 
prezent o lege generală cu privire 
la măsurile ce se impun — și se 
dovedesc necesare din experiența 
altor state — prin care sperăm să 
putem evita situațiile create în 
alte țări. Considerăm că activita
tea planificată de dezvoltare a 
economiei va putea și aici să ajute 
la prevenirea accentuării poluării 
mediului înconjurător — deși do
resc să menționez că această pro
blemă nu poate fi soluționată nu
mai de România. Consider că în ce 
privește Europa, aceasta constituie 
problema tuturor țărilor europene. 
De altfel, ea urmează să constituie 
o preocupare a viitoarei Conferin
țe general-europene.

Aș dori, în încheiere, să urez 
poporului suedez multă prosperi
tate, fericire și pace.

cu cheltuieli minime. In acest sens, 
lectorii, propagandiștii, agitatorii 
sînt chemați să imprime activității 
lor un caracter cît măi concret, a- 
jutînd efectiv pe fiecare om al 
muncii să înțeleagă de ce este ne
cesară o atitudine de înaltă con
știinciozitate față de muncă un 
spirit de riguroasă disciplină — 
disciplină față de orarul, de pro
ducție, disciplină față de pres- 
scripțiile tehnice și tehnologice, 
disciplină față de . consumurile de 
materii prime. Munca nolitică să 
mobilizeze și să clarifice fiecăruia 
cum trebuie să acționeze pentru a 
scoate la lumină și pune în valoare 
noi rezerve interne ale producției, 
cum trebuie acționat spre a închi
de toate canalele risipei — ce dau
ne aduce 'economiei naționale iro
sirea fiecărui gram sau milimetru 
de materie primă, a fiecărui kilo- 
wat'oră. La plenară s-ă arătat, de. 
pildă, că în condițiile actuale. într-o 
oră, pe ansamblul economiei se 
realizează o produtție industrială 
de 70 milioane lei, utilizarea incom
pletă a, timpului de lucru determi- 
nînd pierderi de cîteva miliarde 
lei; nu este acesta un argument 
din cele mai convingătoare în ac
tivitatea propagandiștilor, agitatori
lor pentru a explica ce preț are 
fiecare minut în unitatea respec
tivă, ce efecte negative are în
călcarea disciplinei muncii asupra 
producț.i-’i planificate, asupra veni
tului național și, implicit, asupra 
nivelului de trai al fiecăruia și al 
tuturor 7

Muncii politico-educative trebuie 
să i se imprime pretutindeni nu 
un caracter școlăresc, declarativ, 
care o lipsește de eficiență practi
că, ci, dimpotrivă, un caracter 
activ, mobilizator, perseverent. 
Combătînd tendințele manifestate 
pe alocuri, de a se porni cu mare 

, „pompă” acțiuni împotriva risipei, 
părăsite apoi spre a începe alte 
„campanii”, organizațiile de partid 
trebuie să situeze în centrul în
tregii lor activități politico-educa
tive eforturile stăruitoare . pentru 
creșterea responsabilității sociale 
față de munca proprie, ca și față de 
mersul și problemele generale ale 
economiei naționale, paralel cu 
dezvoltarea gîndirii economice a 
oamenilor muncii, astfel încit ei să 
fie în măsură a-și spori contribu
ția la îmbunătățirea calitativă a 
întregii activități economice. Prin
cipalul „test” al eficienței muncii 
politico-educative constă în modul 
in care ea se materializează în re
zultatele obținute la fiecare loc de 
muncă în creșterea productivității 
muncii, reducerea costurilor de pro
ducție, economisirea de materii pri
me și materiale, îmbunătățirea ca
litativă a produselor, realizarea in
tegrală a planului de export.

A îndeplini la nivel maximal 
prevederile planului pe 1973. a rea
liza cincinalul înainte de termen 
înseamnă a asigura fundamentul e- 
-conomic trainic, premisele mate
riale de care depinde înaintarea 
mereu mai rapidă pe calea belșu
gului și orosperității. Depinde de 
fiecare dintre noi. ca, prin muncă 
bine organizată, disciplinată, efi
cientă să atingem mai grabnic acel 
înalt nivel de civilizație și bună 
stare pe care l-au dorit și pentru 
care au luptat comuniștii poporu
lui nostru și spre care ne că
lăuzește astăzi neabătut partidul.

privind înființarea, organizarea 
si funcționarea Consiliului Suprem al

Dezvoltării Economice si Sociale a Rnmâniei
Potrivit hotârîrii recentei Plenare a C.C. al P.C.R., se su

pune dezbaterii publice proiectul de LEGE privind înfiin
țarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a României.

Observațiile, propunerile și sugestiile oamenilor muncii 
£e marginea proiectului supus dezbaterii vor fi trimise pînă 

i data de 15 martie 1973 la Direcția juridică a Consi
liului de Stat.

Tinînd sema de importanța acestei legi, „Scînteia" pune 
la dispoziția cititorilor, a tuturor cetățenilor, o rubrică per
manentă consacrată acestei dezbateri.

Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din iulie 1972 a 
reafirmat necesitatea de a se acționa 
continuu pentru îmbunătățirea siste
matică a organizării, -conducerii și 
planificării activității economico-so- 
ciale, pentru perfecționarea relațiilor 
economice și juridice în sfera pro
ducției materiale, a tuturor rela
țiilor sociale, adîncirea democrației 
socialiste și sporirea rolului factoru
lui conștient în întreaga dezvoltare a 
societății românești.

Pornind de Ia aceste cerințe obiec
tive, a apărut necesitatea adoptării 
unor măsuri care să asigure perfec
ționarea conducerii planificate a în
tregii dezvoltări economico-sociale, 
ridicarea pe o treaptă calitativă su
perioară a fundamentării și elaborării 
opțiunilor cu caracter strategic pri
vind • evoluția țării, îmbinarea orga
nică a prognozelor pe termen lung 
cu planurile cincinale și anuale și 
întărirea rolului planului național 
unic în Înfăptuirea programului par
tidului.

în acest scop, Conferința Națională 
a hotărît. înființarea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale, organism democratic larg re
prezentativ, cu caracter deliberativ, 
format din cadre de conducere de

CAPITOLUL I
Dispoziții

Art. 1. Se înființează Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, organ perma
nent de partid și de stat, cu carac
ter deliberativ, avind sarcina să asi
gure elaborarea într-o concepție 
științifică unitară a prognozelor pri
vind evoluția generală a țării, să în
drume întocmirea proiectului planu
lui național unic, să dezbată acest 
proiect înainte de a fi supus Marii 
Adunări Naționale, să urmărească 
modul în care se realizează prevede
rile planului, să efectueze studii și 
să analizeze principalele orientări ale 
dezvoltării economico-sociale plani
ficate, contribuind, prin întreaga sa 
activitate, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii economice și sociale a parti
dului și statului.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale își desfășoară 
activitatea sub îndrumarea directă a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Art. 2. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, forum 
democratic larg reprezentativ, este 
format din cadre de conducere de 
partid și de stat, din reprezentanți ai 
oamenilor muncii care lucrează di
rect în pi-oducție, specialiști de înaltă 
Calificare din domeniul . economiei, 
tehnicii, învățămintului, științei și 
culturii.

CAPITOLUL II
Atribuții

A. Cu privire Ia activitatea 
de elaborare a prognozelor

Art. 6. în scopul realizării sarci
nilor fundamentale privind dezvol
tarea economico-socială a țării cu
prinse in programul partidului, 
Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale are următoarele 
atribuții principale :

a) , elaborează prognozele macro
economice prin care se prefigurează, 
într-o concepție unitară, dezvoltarea 
economico-socială a țării pe termen 
lung, în concordantă cu cuceririle 
științei și tehnicii moderne, cu o- 
biectivele făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și ale con
struirii comunismului ;

b) . îndrumă și 'coordonează activi
tatea de elaborare a . prognozelor pe 
ramuri.' subramuri și produse, pre
cum și în profil teritorial de către 
ministere, celelalte organe centrale, 
organele locale, instituții de cerce
tări, de proiectări și de învătămint ;

c) . asigură actualizarea prognozelor 
pe termen lung. în raport cu cerin
țele dezvoltării economico-sociale a 
țării, cu mutațiile care intervin în 
economie și cu progresul tehnico- 
științific pe plan mondial ;

d) . adoptă hotărîri cu privire la 
organizarea și desfășurarea activită
ții de prognozare pe toate treptele 
organizatorice.

Art. 7. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale pre
zintă prognozele macroeconomice 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

B. Cu privire Ia activitatea
de planificare

Art. 8. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale asigură 
îmbinarea organică a prognozelor pe 
termen lung cu planurile cincinale 
și anuale, fundamentarea științifică 
a planului național unic, avînd urmă
toarele atribuții principale ; 

partid și de stat, din reprezentanți ai 
oamenilor muncii care lucrează di
rect în producție, specialiști cu înaltă 
calificare din domeniul economic, 
tehnic și științific.

Investit cu largi atribuții și răspun
deri, Consiliul Suprem este chemat 
să studieze aprofundat realitățile o- 
biective economico-sociale, ținind în 
permanență seama de ansamblul 
dezvoltării societății, de proporțiile 
și ritmurile creșterii economice, să 
elaboreze prognozele privind dezvol
tarea României și să dezbată proiec
tele de directive pe baza cărora se 
întocmesc planurile cincinale, să asi
gure întocmirea pe baze științifice a 
planurilor unice de dezvoltare a eco
nomiei naționale.

Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale urmează să pre
zinte Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Marii Adu
nări Naționale și Consiliului de Stat, 
rapoarte, studii și proiecte cuprin- 
zînd propuneri cu privire la dezvol
tarea economico-socială a țării.

Pentru transpunerea în viață a 
acestor măsuri
MAREA ADUNARE NAȚIONALA 

adoptă prezenta lege

generale
Consiliul Suprem al Dezvoltării 

Economice și Sociale își desfășoară 
activitatea în strinsă legătură cu or
ganele de partid și de stat și atrage 
la lucrările sale un cerc larg de spe
cialiști din diferite domenii ale acti
vității economice, sociale și ale cer
cetării științifice.

Art. 3. In îndeplinirea atribuțiilor 
ce-i revin, Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale pre
zintă Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Marii Adunări Naționale ra
poarte, studii și proiecte, cuprinzînd 
propuneri cu privire la dezvoltarea 
economică și socială a țării.

Art. 4. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale are 
inițiativă legislativă în domeniul său 
de activitate.

Proiectele de legi importante pen
tru dezvoltarea economică și socială 
a țării, inițiate de alte organe, se su
pun dezbaterii Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, 
înainte de a fi prezentate spre adop
tare Marii' Adunări Naționale;

Art. '5. în realizarea atribuțiilor 
ce-i revin, Consiliul Suprem' al Dez
voltării Economice și Sociale adop
tă hotărîri obligatorii, în concordan
ță cu legile Marii Adunări Națio
nale și cu decretele Consiliului de 
Stat.

a) , dezbate proiectul de directive 
cu privire la planurile cincinale în 
profil departamental, de ramură si 
teritorial, precum și proiectul pri
vind orientările și direcțiile dezvol
tării economico-sociale în perspec
tivă. Aceste proiecte se prezintă de 
Consiliul Suprem Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român ;

b) . conlucrează cu Consiliul de 
Miniștri la elaborarea, de către a- 
cesta, a proiectului planului național 
unic de dezvoltare economico-so
cială, urmărind cuprinderea în a- 
cest plan a sarcinilor și obiectivelor 
fundamentale stabilite în directivele 
partidului, integrarea armonioasă în 
planul național unic a planurilor 
departamentale;' pe ramuri și in 
profil teritorial, asigurarea îmbinării 
criteriilor de eficiență cu necesitatea 
ridicării economice și sociale a 
tuturor județelor și localităților, dez
voltarea echilibrată a întregii eco- 
homii naționale ;

c) . analizează și dezbate, înainte 
de a fi supuse Marii'Adunări Na
ționale, proiectul planului național 
unic de dezvoltare a economiei 
naționale și execuția planului pe 
anul încheiat, proiectul ' bugetului 
de - stat și contul general de 
încheiere a exercițiului bugetar, 
prezentate de către Consiliul de Mi
niștri și se pronunță asupra aces
tora.

Art. 9. Consiliul de Mipiștri su
pune Marii Adunări Naționale, spre 
adoptare, proiectul de plan, proiec
tul de buget, execuția planului pe 
anul încheiat și contul general de 
încheiere a exercițiului bugetar, îm
bunătățite pe baza concluziilor Con
siliului Suprem.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale prezintă Ma
rii Adunări Naționale coraportul 
său asupra proiectului de plan, pro
iectului de buget, , execuției pla
nului pe anul încheiat și contului 
general de încheiere a exercițiului 
bugetar supuse spre adoptare de 
Consiliul de Miniștri.

C. Cu privire la activitatea 
de analize și studii

Art. 10. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale efec
tuează. analize multilaterale, organi
zează dezbateri și elaborează studii 
privind :

a) , căile și soluțiile eficiente pen
tru dezvoltarea, pe baza cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice mon
diale, a industriei, agriculturii, con
strucțiilor, transporturilor, a tuturor 
ramurilor economiei naționale și a 
sectoarelor vieții sociale, pe ansam
blul țării și în profil teritorial, în 
scopul creșterii permanente a veni
tului național, sporirii bogăției na
ționale, ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al poporului ;

b) . ridicarea, eficienței economi
ce în toate domeniile de activitate ;

c) . valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane, folo
sirea cu maximum de randament a 
capacităților de producție, îmbunătă
țirea calității produselor, reducerea 
cheltuielilor de producție, sporirea 
productivității muncii sociale, creș
terea eficienței în toate sectoarele 
de activitate ;

d) . fenomenele și procesele econo
mico-sociale in contextul diviziunii 
internaționale socialiste și mondiale 
a muncii, al tendințelor dezvoltării

CAPITOLUL III
Organizare și funcționare

Ari. 13. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, a 
României este alcătuit dintr-un nu
măr de 250—260 membri, după cum 
urmează ; *)

a) . membri desemnați de Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri ;

b) . membri desemnați de Ma
rea Adunare Națională, dintre d'epu-i 
tați ■; . ■

c) . membri desemnați dă Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România, din rîndurile muncitorilor ;

d) . membri desemnați de con
ferințele pe țară ale cadrelor de con
ducere din centrale industriale și în
treprinderi, dintre conducătorii aces
tora ;

e) . membri desemnați de Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție, dintre oamenii 
muncii și specialiștii care își desfă
șoară activitatea în domeniul agri
culturii ;

f) . membri desemnați de Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie Și Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, din rîndurile oame
nilor de știință și cultură ;

g) . membri desemnați de Aca
demia Republicii Socialiste România, 
de Academia de științe sociale și 
politice a Republicii Socialiste Româ
nia, de Academia de științe agricole 
și silvice și de Academia de științe 
medicale.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, în prima sa 
ședință, hotărăște validarea desem
nărilor făcute potrivit prevederilor 
de mai sus.

Art. 14. Membrii Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României sînt desemnați pe 
o perioadă de cinci ani ; ei pot fi re
vocați înaintea expirării acestui ter
men de către Consiliul Suprem, la 
propunerea organelor care i-au de
semnat.

Art. 15. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale alege, 
dintre membrii săi, un președinte.

De asemenea. Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a- 
lege, din rindul membrilor săi, un 
prim-vicepreședinte, vicepreședinți și 
secretarul general.

Art. 16. Ședințele plenare ale Con
siliului Suprem al Dezvoltării sint 
prezidate de președintele Consiliului 
de Stat.

Art. 17. Președintele, prim-vicepre- 
ședintele, vicepreședinții, secretarul 
general și președinții secțiunilor de 
specialitate alcătuiesc Biroul perma
nent al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a Româ
niei.

Biroul permanent organizează și 
urmărește aducerea la îndeplinire a 
hotărîrilor Consiliului Suprem și 
exercită, între sesiuni, conducerea 
operativă a activității acestui organ.

Art. 18. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a Româ
niei își desfășoară lucrările în plen 
și pe secțiuni de specialitate.

Art. 19. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a Româ
niei se convoacă în ședințe plenare 
de două ori pe an sau ori de cîte ori 
este nevoie, din inițiativa Biroului 
permanent sau la cererea a cel puțin 
o treime din numărul membrilor săi.

Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale își desfășoară 
activitatea in ședințe plenare. în pre
zența a cel puțin două treimi din 
numărul membrilor săi și adoptă ho
tărîri prin vot deschis, cu majori
tatea membi'ilor ce-1 compun.

Art. 20. Secțiunile de specialitate

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 27. Pentru pregătirea lucrări
lor sale, Consiliul Suprem are un 
secretariat. Numărul personalului 
secretariatului, nomenclatura func

• Numărul membrilor desemnați va fi stabilit ulterior t 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român și de Coi 
liliul de Stat.

economice pe plan mondial ; tendin
țele, obiectivele și mijloacele nece
sare pentru extinderea schimburilor 
comerciale și a relațiilor de coope
rare economică și tehnico-științifică 
cu alte țări, creșterea contribuției co
merțului exterior la dezvoltarea 
tării ;

e) . folosirea unitară șl eficientă a 
pîrghiilor econornico-financiare, în 
vederea gospodăririi fondurilor ma
teriale și bănești, în spiritul unui ri
guros regim de economii ;

f) . orice alte probleme privind dez
voltarea economică și socială a țării.

Art. 11. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a Ro
mâniei poate asculta și dezbate ra
poarte ale conducătorilor organelor 
centrale ale administrației de stat 
sau obștești, asupra activității acestor 
organe, precum și ale președinților 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare asupra activității acestor 
consilii și analizează modul în care 
aceste organe înfăptuiesc politica 
partidului și statului în domeniul e- 
conomic și social.

Art. 12. Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale poate 
organiza sondaje ale opiniei publice 
cu privire la principalele orientări 
ale dezvoltării economico-sociale a 
țării, precum și la alte probleme 
care prezintă un interes deosebit 
pentru progresul construcției socia
liste în țara noastră.

ale Consiliului Suprem sînt urmă
toarele :

a) . Secțiunea pentru baza de ma
terii prime, combustibil și energe
tică ;

b) . Secțiunea pentru industria me
talurgică și construcții de mașini ;

c) . Secțiunea pentru industria chi
mică ;

d) . Secțiunea pentru construcții, 
materiale' de construcții, silvicultură 
și industria lemnului ;

e) . Secțiunea pentru bunuri de 
larg consum ;

fj. Secțiunea pentru agricultură, 
industria alimentară și ape ;

g) . Secțiunea pentru transporturi și 
telecomunicații ;

h) .xSecțiunea pentru relații econo-
miCe externe și cooperare interna
țională ; ' ■ ’

i) . Secțiunea pentru știință și teh
nologie ;

j) . Secțiunea pentru nivelul de trai 
al populației, comerț interior, tu
rism, prestări de servicii către popu
lație-;

k) . Secțiunea pentru demografie și 
forță de muncă, asistență socială și 
ocrotirea sănătății;

l) . Secțiunea pentru Snvățămlnt, 
educație și cultură ;

m) . Secțiunea pentru sistemati
zarea și dezvoltarea economico-so
cială a teritoriului.

Consiliul Suprem poate organiza 
și alte secțiuni de specialitate, în 
măsura în care aoeasta este necesar.

Art. 21. Componența secțiunilor de 
specialitate se aprobă in plenul Con
siliului Suprem.

Fiecare secțiune alege din rindul 
membrilor săi, un președinte, un 
vicepreședinte și un secretar, care 
constituie biroul secțiunii.

Art. 22. Secțiunile de specialitate 
lucrează în ședințe care se țin în 
timpul sesiunilor Consiliului Su
prem, precum și în intervalul din
tre sesiuni.

Art. 23. Secțiunile de specialitate 
analizează și dezbat lucrările d< 
prognoză și proiectele de plan dir 
profilul specialității lor și elaborea
ză studii în domeniul lor de acti
vitate ; de asemenea, secțiunile în
deplinesc orice alte însărcinări dat, 
de Consiliul Suprem sau de Birou 
său permanent ; concluziile rezul 
tete din dezbateri se prezintă ple 
nului Consiliului Suprem sau Birou 
lui permanent al acestuia.

Art. 24. în funcție de neoesități 
pentru examinarea anumitor pro 
bleme, Consiliul Suprem al Dezvol 
tării Economice și Sociale și sec 
țiunile sale pot constitui comisi 
temporare de lucru, formate di.i 
membrii lor și din specialiști car 
nu sînt membri ai Consiliului Su 
prem.

Art. 25. Consiliul Suprem al Dez 
voltărli Economice și Sociale și sec 
țiunile sale, in îndeplinirea sarci 
nilor ce le revin, atrag institutel 
de cercetare și învățământ, precur 
și' alte unități socialiste, bazîndu-ț 
întreaga lor activitate pe participa 
rea. largă a oamenilor de știință, 
economiștilor și altor specialiști car 
își desfășoară activitatea în diferi 
te sectoare economice și sociale.

Ari. 26. Comitetul de Stat al Pis 
nificării, Direcția Centrală de Sta 
tlstică, Comisia Națională de De 
mografie, alte organe de sinteză < 
conomice și sociale, precum și inst 
tuțiile științifice de specialitate, v< 
întocmi, la cererea Consiliului St 
prem al Dezvoltării Economice 
Sociale, proiecte de prognoze și pl< 
nuri, studii și alte lucrări privin 
dezvoltarea economică și socială 
țării.

țiilor și salariile tarifare se stabilei 
de Consiliul de Stat.

Art. 28. Prezenta lege intră în v 
goare la data de.............
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ROLUL ȘCOLII IN EDUCAȚIA TINERETULUI

„Prezențe... nemotivatea

activitățile culturale ale elevilor
tățenești și morale a tineretului șco
lar nu pot fi realizate decît prin ac
țiuni organizate la scara întregii 
școli.

— Nu întîmplător, la asemenea ac
țiuni de „anvergură" participă puțini 
elevi, după o „mobilizare" insistentă 
— ne spune prof. Ileana Eneșel, de 
la Școala generală nr. 6 din Alba 
Iulia. Diferența de vîrstă a elevilor 
dintr-o școală, din școli de diverse 
tipuri face absolut necesară o dife
rențiere atentă a modalităților de ac
țiune educativă a mijloacelor de mo
delare civică a elevilor.

Sint programate cu regularitate și 
pretutindeni vizionări colective de 
emisiuni de televiziune, spectacole de 
teatru, filme. Ca acțiunea să nu pară 
banală se menționează : „urmate de 
discuții".

— Este adevărat — recunosc elevii 
din anul I de la Liceul agricol din 
Botoșani — am văzut citeva piese de 
teatru, urmărim la televizor emisiu
nea „Tinerii despre ei înșiși", dar de 
discutat n-am discutat cu nimeni 
incă. Și ar fi destule probleme care 
ne-ar interesa.

în raidul nostru

• Există un specific al activității educative cu elevii - 
spun specialiștii. In ce măsură este el respectat ?

® Acțiuni de anvergură, „mobilizare" insistentă, parti
cipare minimă

® Programe comune, dar indicații paralele

ma-
CTl

noi?"; mulțl se a-
chiar

La Liceul „Spiru Haret" din Tul
cea se obișnuia ca unele dintre ma
nifestările cultural-educative, menite 
să ocupe cu folos și plăcut timpul 
liber al elevilor, să se desfășoare 
după unul și același șablon, debutînd 
cu o conferință.

— Cam plicticoasă, citită monoton 
și suficient de lungă pentru ca, pe 
parcursul ei, mulți să ne căutăm alt
ceva de lucru — remarcă unul dintre 
elevii cu care stăm de vorbă. Unii 
„absenți" de la conferință puteau fi 
însă văzuți adesea la manifestările 
organizate de colegii noștri de la Li
ceul nr. 2 sau de 
la Liceul pedago
gic.

Pînă într-o bu
nă zi, cînd, o cla
să, din proprie 
inițiativă, fără să 
ceară ajutorul ni
mănui, organizea
ză o vizită la 
bordul uneia din
tre navele noas
tre de 'pescuit o- 
ceanic. Intîmpla- 
rea face senzație 
în școală. Colegii 
din alte clase se, 
supără: „de ce nu. 
ne-ați luat și pe
rată mirați : „cum. au venit 
toți din clasă

Era oare ea așa de neobișnuită și 
neașteptată, cînd la numai cîțiva pași 
de școală, pe calea de apă a Dunării, 
se perindă zeci și sute de nave, în
văluite în aura de farmec a depărtă
rilor, cînd mulți părinți lucrează în 
port și povestesc acasă tot felul de 
întîmplări palpitante din munca as
pră, bărbătească, plină de inedit 
și poezie a marinarilor ? Nu era oare 
normal ca, la rîndul lor, profesorii 
diriginți sau membrii comitetului 
U.T.C. să „observe" că tinerii sînt s 
dornici să-și cunoască îndeaproape 
orașul, care înflorește sub ochii lor, 
oamenii și preocupările lor de muncă 
și să vină în întîmpinarea tuturor 
acestor aspirații firești pentru ele
vii liceului, să le facă loc mai mult 
în programul activităților din timpul 
liber ?

Există, spun specialiștii, un anume 
specific al activităților educative or
ganizate pentru și cu participarea 
directă a tineretului școlar. Acesta 
vizează, deopotrivă, vîrsta și preocu
pările elevilor, locul in care se află 
școala, anumite tradiții ce s-au con
turat și se conturează intr-o unitate 
de învățămînt sau alta, într-o parte 
a țării sau alta etc. Nu încape nici o

In multe școli, planurile de acti
vități din timpul liber al elevilor sint 
alcătuite la sugestia și cu participa
rea lor directă, -sînt incluse în pro
gram manifestări interesante, soli
citate, așteptate cu interes. Ce se în- 
timplă însă mai departe 1 Intr-un 
asemenea program, la' liceul „Avram 
Iancu" din Aiud au fost înscrise la 
propunerea elevilor unele dezbateri 
pe teme de etică, de comportare civi
lizată în ,școală, acasă, în societate.

— Cîte dezbateri de acest gen au 
avut loc pînă acum ?

— Nici una ! Nu am avut timp să 
le facem — recunoaște prof. Eneea 
Moldovan, care avea sarcina din par
tea conducerii școlii să se ocupe de 
organizarea lor.

Tot la acest liceu, elevii anului III 
A au solicitat, și li s-a aprobat, o 
excursie de o zi la Cluj, al cărei scop 
era să-i ajute în orientarea profe
sională. In programul excursiei au 
fost incluse vizite la Observatorul 
astronomic, grădina botanică. Muzeul 
etnografic al Transilvaniei, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai", întreprinde
rea „Tehnofrig".

Maraton, excursie turistică, plim
bare de agrement ? — orice, numai 
prilej de reală și temeinică orientare 
profesională, nu !

prin școlile din 
județele Tulcea. 
Alba și Botoșani, 
cadre didactice și 
activiști ai orga
nizațiilor de tine
ret ne-au semna
lat șî existența 
unor paralelisme 
In conceperea și 
organizarea 
nlfestărilor
caracter educativ 
din timpul liber 
al elevilor. Deși 
aceste programe 
sint prin defini
ție „comune" — 
ale conducerii 

școlii și ale organizației de tine
ret — se intîmplă uneori ca inspecto
ratul școlar, comitetul municipal »au 
județean U.T.C., consiliul organizației 
pionierilor să „recomande" separat 
unităților în subordine sărbătorirea 
unor date și evenimente festive, ini
țierea unor dezbateri, vizite sau lntil- 
niri cu diferite personalități din via
ța politică și cultu.ală locală etc. tn 
asemenea cazuri se produce, firesc, 
o irosire de 
zatorilor și 
vilor.

O analiză
activități educative pe care școlile, 
organizațiile de tineret, instituțiile 
culturale de masă le propun elevilor 
pentru timpul liber ridică 
semne de întrebare și cu 
conținutul lor : ce pondere 
exemplu, variatele genuri
tați (artistice, tehnice, sportive), cum 
se manifestă elevii — ca simpli spec
tatori sau ca organizatori 
— etc.

Asupra acestor aspecte 
nem să ne oprim, mai pe 
anchetă viitoare.

forțe din partea organi- 
o supraîncărcare a ele

atentă a planurilor de

justificate 
privire la 
opupâ, de 
de activi-

și creatori

ne propu- 
larg, intr-o

Florica DINULESCU, Radu 
VORNICII, Ștefan DIN1CĂ, 
Nicolae ZAMFIRESCU

îndoială că, dacă vor ca acțiunile e- 
ducative să aibă „priză" la elevi, să 
exercjțe o influență..,edtțc.atiyă,„,pozi- 
tivă, ’reală, organizatorii — șcpala, 
organizațiile de tineret,, instituțiile 
culturale de masă — trebuie să țină 
seama cu consecvență de cerințele și 
preocupările specifice ale elevilor 
cărora li se adresează, elevi care tră
iesc într-un anume oraș sau sat, în
vață la o anume școală, sint contem
porani cu evenimente deosebite din 
viața social-politică a țării, tn funcție 
de care-și vor defini participarea ac
tivă de mîine la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Experiența multor altor școli, In 
care programul de acțiuni cultural- 
educative de după orele de clasă este 
alcătuit de conducerea școlii și de 
organizația U.T C. nu din birou, ci 
consultînd larg masa „beneficiarilor" 
elevi, relevă faptul că, dind cimp 
larg de manifestare inițiativei aces
tora, îndrumind-o cu tact și înțele
gere, influența educativă a școlii 
poate cîștiga in profunzime, în efici
ență, iar manifestările organizate, 
ancorate într-o realitate vie, pot do- 
bîndi o largă adeziune a participan- 
ților. In acest mod se demonstrează, 
nu de puține ori, cit de greșită șl in
consistentă este părerea unor cadre 
didactice că obiectivele majore ale 
educației comuniste, ale formării ce-

I

Cenaclul AsociațieiI '

scriitorilor bucureșteniI
'In Capitală a fost inaugurat, 

luni, cenaclul Asociației scriitorilor 
bucureșteni, care își propune să 
stimuleze tinerele talente, să con
tribuie la desăvîrșirea personalită
ții lor artistice.

Cenaclul are în vedere publica-' 
rea unor lucrări ale scriitorilor de- 
outanți, organizarea de întîlniri 
intre creatori și cititori, simpo
zioane, dezbateri pe probleme lite
rare.

Relevăm faptul că Asociația 
scriitorilor din București îndru
mă, de asemenea, activitatea ce- ■ 
nacjurilor literare ale elevilor 
bucureșteni, profesorilor de lim
bă și literatură română din ju
dețul Ilfov, autorilor de litera
tură științifico-fantastică. Sub di
recta ei coordonare se află, tot
odată, Societatea, literară „Relief ( 
românesc", in care activează majo- 

- ritatea profesorilor de limbă șl li
teratură română din București.

Asociația dispune de o valoroasă 
arhivă fotografică literară, de o fo
notecă cu înregistrări ale vocilor 
unor scriitori îndrăgiți, precum și 
o bibliotecă cu cărți purtînd auto
grafele autorilor.

Printre viitoarele acțiuni preco
nizate de asociația bucureșteană se 
înscriu dezbateri pe temele „Lite- 

' ratura actuală și problemele reali
tății noastre socialiste", „Literatura 
pentru copii", „Creația tinerilor' 
scriitori afirmați in reviste și e- 
dituri", o suită de recitaluri des
tinate lui Arghezi, Blaga, Căli- 
nescu, Labiș.

(Agerpres)

Concertele
hi Vnlentin Gheorghiu

Pentru viața noastră 
muzicală, pentru cul
tura românească con
temporană, personali
tatea lui 
Gheorghiu reprezintă 
simbolul viu al muzi
cii însăși, al muzicii 
slujite cu devotament, 
cu pasiune, cu exem
plară modestie și no
bilă inteligență. Au 
înțeles acest lucru pu
blicul de concert, me
lomanii — oaspeții o- 
bișnuiți al Ateneului 
Român — cei care vre
me de trei decenii au 
urmărit afirmările, e- 
lanurile și realizările 
acestui remarcabil ar
tist al țării. Sărbăto
rind —. în această par
te a actualei stagiuni, 
într-o suită de mani
festări camerale și 
simfonice — 30 de ani 
de la data primului 
concert dat de Valen
tin Gheorghiu la Ate
neu. Filarmonica bucu
reșteană își îndepli
nește, desigur, o dato
rie față de arta noas
tră muzicală. Dar, în 
primul rind, grăitoare 
rămîn concertele în
seși. suita celor 12 ma
nifestări de muzică ca
merală și cu caracter 
concertant, pe care 
Valentin Gheorghiu le 
susține în această pe
rioadă la Filarmonica 
bucureșteană.

Artist de prestigiu 
internațional. Valentin

Valentin

Gheorghiu rămine în 
contextul artei inter
pretative contempora
ne un pianist de certă ■ 
factură romantică ; ac
cepțiunea termenului 
nu trebuie înțeleasă de 
loc limitativ, căci ati
tudinea romantică a 
interpretului vizează în 
cel mai înalt grad e- 
sența romantică a mu
zicii însăși, indiferent 
de stil, de epocă, de 
compozitor. Poate toc-

Un eveniment 
muzical

PROGRAMUL I

festivalul „Ie slăvim, 
republică, 

pămînt strămoșesc"
In cadrul căminelor cultura

le din peste 100 localități ru
rale situate in Valea Mureșu
lui și a Tirnavelor, in zona 
Munților Apuseni și în alte zo
ne etnografice ale județului 
Alba se desfășoară în aceste 
zile un festival-concurs al for
mațiilor muzicale și coregrafi
ce sub genericul „Te slăvim, 
republică, pămînt strămoșesc". 
La manifestări participă nu
meroase formații vocale și in
strumentale de amatori, tara
furi, echipe de fluierași, dan
satori, grupuri folclorice, so
liști vocali și instrumentiști.

(Agerpres)

mai aceasta este și 
trăsătura definitorie a 
personalității lui Va
lentin Gheorghiu, fie 
că îl interpretează pe 
3ach, Beethoven, 
Schubert, F. Mendel- 
ssohn-Bartholdy sau 
Paul Constantinescu. 
Datele stilistice ale 
muzicii interpretate — 
oricît de aparte, de di
ferențiate ar fi aces
tea — devin compo
nente ale unei atitu
dini personale guver
nate de bun gust, de o 
noblețe cuceritoare a 
expresiei ; chiar pate
tismul acesteia, liris
mul cel mai avintat — 
mă gîndesc la tălmăci
rea concertelor de 
Schumann sau Grteg, 
a rapsodiei lui Rah-

maninov — potențat 
de strălucirea unei so
norități covîrșite de 
entuziasmul interior, 
toate se sprijină pe un 
ireproșabil tact, o ade
vărată pudoare a efu
ziunilor sensibile. Iar 
transparența tonului, 
aliată cu fermitatea 
tușeului, asigură clari
tate și elocvență fra
zării muzicale. Inter
pretarea lui Bach 
poartă, astfel, ampren
ta unei meditații liri
ce ; cea a lui Beetho
ven exprimă — în ega
lă măsură — virilita
tea unor elanuri ale 
conștiinței. Dar, mai 
presus de toate, arta 
iui Valentin Gheor
ghiu se sprijină pe o 
extinsă cultură profe
sională, pe o susținută 
activitate de compozi
tor, organist, pianist 
concertist și animator 
al unei bine cunoscute 
la noi formații de trio. 
Mulți muzicieni au ți
nut să-1 omagieze pe 
Valentin Gheorghiu, 
cu mijloacele artei lor. 
direct în concertele 
sărbătoritului ; astfel, 
au fost prezenți : di
rijorul de cor Vasile 
Pîntea, soliștii > Ște
fan Gheorghiu, Cătă
lin Ilea, Varujan Co- 
zighian, Boris Boicu, 
Dan Grigore, cvartetul 
„Pro arte".

D. AVAKIAN

/on
® artist de atitudîn

■J \

0,00 Teleșcoală. Biologie : „Fizio
logia digestiei" ; „Mișcarea și 
sensibilitatea plantelor" ; 
Limba română : „Elemente 
de relație la nivelul frazei". 
Telex. 
Publicitate.
Avanpremieră. 
Teleenciclopedia. 
Desene animate : „Inima*.

10,00 
10,05 
10,10 
10,15 
10,55
11,05 Telecinemateca pentru copil: 

„Vrăjitorul".
12.25 Interpretul preferat : Dorin 

Anastasiu.
12,45 52 de inițiative In 52 de s&p- 

tămîni.
13,00 Telejurnal.

Curs de limba rusă. Lecția 
a 43-a.
Telex. 
Publicitate.
Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară și profesio
nală. Siderurgiștii de mîine. 
Emisiune de popularizare a 
liceelor industriale metalur
gice.
Universitatea TV : Istoria ci
vilizațiilor : Provinciile occi
dentale ; Dicționar politic : 
Revoluția populară ; Știință : 
Sateliți * ‘
(partea a IlI-a).
1001 de seri : filmul de ani
mație „Ghioceii".

19.30 Telejurnal © Cincinalul îna
inte de termen — cauză a în
tregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Izvor 
de frumusețe" de Radu Șer
ban, pe versuri de Aurel 
Storin. Interpretează Marcel 
Roșea.

20,05 Avanpremieră.
20,10 Reflector.
20.25 Seară de teatru : 

mea cu zurgălăi" 
ștantin Munteanu. 
buție : Vistrian Roman, Ilea
na Cernat, Anda Călugărea- 
nu. Const. Diplan, Ștefan Ta- 
palagă, Const. Bărbulescu, 
Flavia Buref, Ion Rădulescu, 
Costel Constantinescu, Geor
ge Oprina, Mircea Diaconu, 
Luchian Botez, Adina Popes
cu, Dorin Olteanu, Const. 
Cristescu-Lungu, Adrian Pitiș, 
Elena Bog, George Ulmeni. 
Regia : Letitia Popa.

,45 Poșta T.V. Prezintă Nicolae 
Popescu șl Victor Crăciun.

22,00 24 de ore * Contraste în lu
mea capitalului.

22.30 Gala maeștrilor. Stela Simo- 
netti — de la scenă la 
tedră.
PROGRAMUL H

21,■

de telecomunicații

„Iubirea 
de Con- 
Xn distri-

ca

„ROMÂNIA-FILM" PREZINTĂ: J ' !

„CLOVNII- j

\
I
I 
V 
I 
I 
j

Producție a studiourilor italiene. Scenariul : F. Fellini și Bernardino Zapponi. b 
Regia : Federico Fellini. Cu : Fellini și echipa lui, Pierre Etaix, Annie Fratellini. J

Expoziția Ion Sava 
— de la Ateneu — 
este un get de cultu
ră care reconsideră 
activitatea plastică a 
unui artist de mare 
talent, activitate di
versificată pe mai 
multe planuri — pic
tor, caricaturist, sce
nograf, regizor, autor 
dramatic. Ion Sava 
face din genul satiric 
o mare artă, datorită 
deopotrivă talentului 
său. rit și omului de 
cultură, de tip renas
centist aș spune, ani
mat de spirit umanist, 
tinzînd mereu spre 
perfecțiune.

Născut la Focșani 
In 1900, vai deschide 
prima expoziție de 
caricatură în 1924, un 
an înainte de a ter
mina, la Iași, Fatui
tatea de drept. Co
laborează cu Camil 
Petrescu la „Univer
sul literar", scriind 
cronici de artă, pe 
care le va continua și 
la „Lumea". Prin re
gizorul Aurel Maican 
este atras de teatru, 
devenind intii ' asis
tentul lui și apoi re
gizor și director de 
scenă, realizînd deco
ruri și costume și im- 
punîndu-se ca un om 
de teatru original și 
de prestanță. tntre 
timp organizează mai 
multe expoziții. tn 
1937 editează singur 
revista „Caricatura". 
Cu un an înainte de 
a muri, în 1946. mon
tează celebrul și mult 
discutatul său specta
col cu . măști „Mac
beth" de Shakespeare.

Activitatea sa plas
tică, așa cum se evi
dențiază în retrospec
tiva sa de acum, cu
prinde mai multe di

recții. Sava a fost un 
caricaturist activ in 
presă, cu lucrări ce 
au excelat printr-o li
nie inspirată, inedită, 
în imagini incisive, 
corosive, ironice, sur
prinzând și dezvăluind 
unele racile social'e și 
morale ale societății 
trecute. Mai mult de
cît comice, ele sînt 
amare. Cînd este vor
ba de obiceiuri ale

însemnări pe 
marginea expo
ziției retrospec
tive din sălile 

Ateneului

„societății înalte" sar
casmul este disprețui
tor, iar. gluma se 
transformă in zefle
mea (ciclul Fum, Ar
gumentul ș.a.). Apoi 
avem caricaturile por
trete, tn ulei, guașă, 
tuș ale contemporani
lor săi. din toate ca
tegoriile. oameni po
litici ca N. Titulescu, 
Nicolae Iorga, scrii
tori : Mihail Sado- 
veanu, Panait Istra- 
ti, Ionel Teodoreanu, 
George Mihail Zamfi- 
rescu, Păstorel Teodo
reanu, Mihail Sorbul 
și, îndeosebi, oameni 
de teatru : C. Tănase, 
Aurel Ion Maican, 
Iancu Brezeanu, Lu
cia Sturdza Bulandra, 
Marieta Deculescu, 
Marcel Anghelescu, E- 
lena Galaction, George 
Ciprian ș.a. Sava, în 
portretele sale, exage
rează unele detalii, dar 
nu deformează carac

terul, ci îl evidenția
ză. Realizează o artă 
portretistică demnă de 
cei mai reprezentativi 
pictori ai expresionis
mului. Și aici, poezia 
se îmbină cu sarcas
mul, astfel îneît im
presionat, Tudor Ar
ghezi le-a numit „ară
tări picturale".

Ion Sava a fost pre
ocupat și de compozi
ție. în ast?el de lu
crări ca „Duminica la 
plimbare", „Studiu de 
compoziție". „Furtu
na" etc, imaginația 
este suculentă. Mani
festă o plăcere irezis
tibilă în a improviza. 
Are un spirit de ob-“ 
servație ascuțit ce 
descoperă în fiecare 
scenă latura cea mal 
ascunsă, dar nu ab
surdă.

O altă direcție in 
activitatea sa a fost 
aceea de scenograf. în 
care a urmărit sensul, 
simbolul, atmosfera 
generală a spectaco
lului și a realizat. în
deosebi pentru ..Ham
let" de W. Shakes
peare. schițe de deco
ruri inegalabile tn su
gerarea tensiunii dra
matice.

Meritul expozițiet de 
la Ateneu constă, deci, 
nu numai în reconsi
derarea activității unui 
mare și original ar
tist, în impunerea 
unui nume reprezen
tativ al graficii noas
tre militante expre
sioniste. dar și in 
aceea că prezintă un 
artist de o calitate ex
cepțională, ale cărui 
realizări și spirit de 
largă universalitate 
devin exemple pen
tru contemporani.

Mircea DEAC
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:ății sociale, relevată în numeroase 
>iese ale actualei stagiuni, mărturi- 
;esc prezența conștientei că de la tri
buna teatrului se cer îndreptate 
ătre public idei mari, atitudini fun- 
lamcntale. Problematizarea dramâ- 
urgiei noastre, aducerea in scenă a 
inor personaje cu adevărat purtă- 
.oare ale întrebărilor grave ale tim- 
iului în care trăim, efortul tot mai 
zădit către evitarea anecdoticii mă- 
unte, a schematizării existențelor, 
implificării conflictelor sint citeva 
in ciștigurile certe ale unora din 
iesele originale ale actualei stagiuni, 
lemn de relevat ni se pare, de ase- 
lenea, faptul că, așa cum se confi- 
urează repertoriul premierelor ab- 
olute, acesta dovedește existența 
nei vădite diversificări, * unei cu- 
rinderi multilaterale a realităților 
e azi sau ale istoriei patriei. Vom 
nenționa, alături de lucrările citate 
nai sus, pentru aspirația autorilor 
ir de a se situa în dialog nemijlo- 
it cu actualitatea — chiar dacă 
eușitele dramaturgice și spectacu- 
ire sint doar parțiale — piesa „O 
ASĂRE DINTR-O ALTĂ ZI" a 
11 D. R. Popescu (Teatrul Național 
in Cluj), adaptarea scenică, de către 
lihai Raicu, a romanului „OTELUL" 

scriitorului Constantin Chiriță 
prezentată de Teatrul de Nord Satu- 
lare), „FEMEIA FERICITĂ" de Cor- 
eliu Leu, „OSPĂȚUL SCAFANDRI- 
OR“ de Iile Păunescu, „DRAGOS- 
EA NOASTRĂ" de S. Andreescu și 
h. Măncscu.
Actuala stagiune a înregistrat și 
teva premiere relevabile în ceea ce 
■ivește teatrul de inspirație isto- 
că. „VLAD ȚEPEȘ IN IANUARIE" 
; Mircea Bradu (teatrele din Ora- 
:a și Brașov), „COROANA PEN- 
RU DOJA“ de Aurel Gh. Ardelea- 
i (Teatrul Național din Timișoara), 
IVRAM IANCU" de Pavel Bellu 
teatrul din Baia Mare), „ADIO 
AJESTATE" de Al. Voitin, prezen
tă la Baia Mare și Ploieștii. „O- 
:UL PĂMÎNTULUI" de Vasile 
drenghea (Teatrul din Petroșani), 
CULORILE NEMURIRII" de Ște- 
n Tita (Teatrul evreiesc de Stat) 
nt lucrări dramatice de inspirație 
lorică din oare se desprind căutarea

unor formule teatrale inedite, preo
cuparea de a se conferi momentelor 
și evenimentelor istoriei rezonanțe 
contemporane, de a se întreprinde, 
prin personalități și fapte ale isto
riei, dezbateri vii asupra marilor 
răspunderi ale individului și colec
tivității în fața timpului. Evocînd fi
gura legendară a unui Doja sau 
Avram Iancu, surprinzîndu-1 in ipos
taza unui adînc ginditor asupra des
tinului istoric pe un Vlad Țepeș. a- 
ducînd in prim-plan personalitatea 
unuia dintre veritabilii luptători an
timonarhici, N. D. Cocea — lucră
rile teatrale la care ne-am referit

de vaste a contemporaneității ; in 
piesele lui Paul Everac, Titus Po- 
povici, D. R. Popescu, prezentate in 
această stagiune, detectăm nu numai 
apartenența la o lume a ideilor și 
confruntărilor specifice actualității 
noastre, ci și definirea unei optici 
proprii, originale, cu privire la mari 
teme ale literaturii actuale.

în sfirșit, pentru a împlini consi
derațiile privitoare la premierele ori
ginale absolute ale stagiunii, am 
menționa șl efortul, nu In suficientă 
măsură încununat de succes in ceea 
ce privește valoarea artistică, de « 
se stimula comedia originală. Lucră-

de Romulus Guga. „IDEEA DR. BĂ
RĂGAN" de I. D. Șerban, „POTECA 
TRECE PRINTRE STÎNCI" de Cor
nelia Dragoman, „SÎMBĂTA AMĂ
GIRILOR" de I. D. Sîrbu, „TRECE
RE PRIN VERANDA VERDE" de 
George Genoiu, „ÎNTRE NOI DOI 
N-A FOST DECÎT TĂCEREA" de 
Lia Crișan, și altele, avem imaginea 
unui an teatral rodnic, fie și dacă 
i! judecăm numai din punct de ve
dere cantitativ.

Desigur, o încercare de definire a 
stagiunii nu va putea face abstracție 
de prezentarea pe multe scene a u- 
nor mai vechi lucrări dramatice con-

pe potrivă. în raport cu orizonturile 
morale, spirituale ale omului de azi, 
cu profunzimea și complexitatea con
fruntărilor sociale, etice cărora le 
este implicat ; în raport cu univer
sul infinit al cunoașterii la care par
ticipă azi omul, cu marea bătălie în 
numele unor idei și idealuri ce au 
revoluționat gindirea, concepțiile des
pre lume, despre istorie, despre in
divid ca personaj social — evident o 
seamă dintre piesele amintite rămîn 
doar niște anticipări, niște prospec
țiuni în vederea unor edificii ulte
rioare. Lipsa de substanță dramatur- 
gică, artificialitatea unor conflicte.

DRAMATURGIA ORIGINALĂ
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vin să pledeze, o dată în plus, pen
tru mai buna valorificare a inepuiza
bilei surse de inspirație care este is
toria eroică a poporului nostru.

După cum, piesele de teatru 
„CASA CARE A FUGIT PE UȘA" de 
Petru Vintilă (prezentată la Teatrul 
Ciulești, la Reșița, Pitești, Birlad, Tg. 
Mureș — secția maghiară), „NOAP1E 
NECHEMATĂ" de Al. Popescu (pusă 
în scenă la Teatrul C. I. Nottara, 
Teatrul Național din Iași, Ploiești, 
Constanța, Piatra ■ Neamț, Teatrul 
german din Timișoara etc.) — piese 
diferite ca valoare artistică — au da
rul de a releva filonul dramatic deo
sebit de puternic pe care îl consti
tuie lupta ilegală a comuniștilor, cre
dința lor, slujită nu o dată cu prețul 
vieții, in izbinda idealurilor socia
liste.

Reconstituind „profilul tematic" al 
repertoriului actualei stagiuni, vom 
consemna, totodată, receptivitatea 
dramaturgiei noastre la ideile care 
circulă în dramaturgia lumii, pre
zența în textul dramatic a unor re
plici vitale împotriva absurdului și 
malformațiilor ce pot fi produse în 
conștiințe de spectru! tragic a! răz
boaielor („Numărătoarea copacilor" a 
lui Kocsis Istvan), situarea persona
jelor in contextul problematicii atit

rile teatrale care ilustrează acest ca
pitol sint, este ușor de observat, 
inegale ; multe din spectacolele care 
și-au propus să dea viață scenică 
partiturilor vădesc atlt limitele reale 
ale pieselor cit și insuficientul efort 
de a găsi soluții regizorale și inter
pretative mai originale. Vcțm men
ționa dintre comediile acestei sta
giuni, cu 'conștiința \ că, în raport cu 
exigențele speciei, mai sînt de aștep
tat perfecționări viitoare, „O FATA 
IMPOSIBILĂ" de Virgil Stoenescu 
(Teatrul din Botoșani), „PREȘUL" de 
Ion Bsieșu (Teatrul de comedie), 
„MOLDOVENCE VESELE" de Ion 
Istrati (Teatrul Național din Iași), 
„CUNOȘTINȚE DE CONCEDIU" de 
Peter Riesz (Teatrul german din 
Timișoara) ș.a.

Dar, așa cum spuneam, aceste rîn- 
duri nu-și propun să numească toate 
lucrările prezentate. Citind o parte 
din piesele care s-au întilnit pentru 
întîia dată cu spectatorii, cărora li 
se vor adăuga — după cum ne in
formează Direcția teatrelor din Con
siliul Culturii și Educației Socialiste 
— în perioada ce urmează, între al
tele, „ZODIA TAURULUI" (versiune 
ncuă) de Mihnea Gheorghiu, „IMI 
ALEG TURNUL" do Paskandi Geza, 
„PRIMA NOAPTE DE DRAGOSTE"

temporane — reluări sau reprezen
tări in premieră — între autorii că
rora vom consemna semnătura pres
tigioasă a lui Aurel Baranga și Ho- 
ria Lovinescu, — — '
Siltd Andrâs, 
Dan Tărchilă 
piese ale dramaturgiei românești, 
clasice și dintre cele două războaie 
— de la Vasile Alecsandri, B. P. Has- 
deu, I. L. Caragiale pînă la Camil 
Petrescu, Mihail Sebastian, Al. Kiri- 
țesqu, Victor Ion Popa sau Tudor 
Mușatescu — actuala stagiune relevă 
un efort demn de prețuirea specta
torilor de a se stimula necontenit 
creația originală.

Trecînd în revistă repertoriul sta
giunii, consemnînd eforturile pentru 
ca de pe scenă să ajungă la specta
tor mesaje vibrante ale contempora
neității, ca noțiunea de actualitate 
să cunoască ipostaze dramaturgice 
viabile, remareînd existența cîtorva 
piese de real interes este, în același 
timp, firesc și necesar pentru însuși 
destinul piesei originale, să subliniem 
că nu întotdeauna intențiile pozitive 
ale autorilor și-au aflat și echivalen
ța artistică cea mai corespunzătoare. 
Sint încă, și experiența scenică a do
vedit-o, piese în care tema generoasă 
nu și-a aflat și Împlinirea estetică

sau prezenta lui 
Alexandru Mirodan, 

etc. Completătă cu 
i românești.

nefirescul dialogurilor, tentațiile li
vrești, Construcțiile dramaturgice de- 
licitare fac ca puterea de iradiere, 
expresivitatea unor lucrări să fie di
minuate. Un stadiu mai îndelung de 
elaborare, o mai atentă cumpănire 
asupra evoluției personajelor și au
tenticității confruntărilor ar fi putut 
să înnobileze patetismul, sugerat 
doar în unele piese. O recentă pre
mieră la Teatrul Mic din București 
(concomitent cu alta la Teatrul din 
Pitești) a piesei „Dragostea noas
tră" oferă, de pildă, numeroase 
motive de meditație asupra con
flictelor de natură, să-i spunem, 
sentimentală, convertirii lor în act 
teatral, precum și asupra asimilării 
creatoare a sugestiilor dramaturgiei 
contemporane universale. După cum 
piesa „Femeia fericită" (a cărei ac
țiune este situata într-un moment 
tulburător, trăit nu de mult — în 
perioada inundațiilor) ar putea de
termina o mai amplă dezbatere asu
pra rigorilor construcției dramatice și 
perspectivelor utilizării tehnicii ci
nematografice in spectacolul tea
tral. în fine, privind actuala sta
giune, încă în curs de definitivare, 
vom observa că, uneori, conflictul 
minor sau unele tente frizînd vulga
rul nu au ocolit piesele incluse în

repertoriu, așa cum se intîmplă cu 
„Hanul piraților" a lui Igor Grine
vich

Incercind acest succint „tur de ori
zont" asupra piesei contemporane ro
mânești în stagiunea actuală, în 
mod firesc se impune să relevăm 
faptul că în cele mai multe dintre co
lectivele teatrelor noastre există un 
climat generos, responsabil, o dorin
ță puternică de a fi slujită, cu tot 
ce are mai bun teatrul nostru, piesa 
originală românească. In multe tea
tre, cele mai bune forțe regizorale și 
actoricești și-au consacrat talentul, 
energiile pentru a pune cit mai bine 
în valoare textele ce le-au stat la în- 
demină : aceasta concretizindu-se în 
unele spectacole de aleasă ținută. 
Mai multă îndrăzneală creatoare, o 
mai judicioasă adecvare la exigen
țele scenei a unor partituri drama
tice, o mai riguroasă distribuire a 
interpreților ar fi adus un plus de 
relief, ar fi înzestrat actuala stagiu
ne cu mai multe evenimente teatrale.

In genere, privind cu discernămînt 
dar și comprehensiune repertoriul și 
condiția scenică a dramaturgiei ori
ginale, putem afirma că ne aflăm in 
fața unei experiențe utile, a unui an 
rodnic, care ne îndreptățesc să anti
cipăm realizările superioare de mîine. 
Este știut că nu în fiecare an se pot 
ivi, cu duzina, capodopere. Dar efor
tul de detașare de faptica minoră, 
preocuparea pentru a angaja dialo
guri autentice cu spectatorul, de a i 
se vorbi ^cestuia de pe scenă în 
numele prezentului, al viitorului, de 
a contura chip propriu piesei româ
nești de actualitate sînt semne alo 
unei orientări bune.

Este cu adevărat timpul ca viața 
să pătrundă tot mai viguros pe sce
nă ! Iar viziunea generală ce se des
prinde din piesele la care am referit 
atestă tocmai încercarea de a se răs
punde acestui imperativ dintotdeauna 
al creației. Sint, cu certitudine, citeva 
piese prezentate în premieră absolută 
în acest an, ce se adaugă altora mai 
vechi, născute în trei decenii din noul 
ev al țării, de la care poate continua 
edificarea unei trainice dramaturgii 
originale românești. în, spiritul celor 
mai bune tradiții ale ei Acesta ni se 
pare, de fapt, aspectul esențial, sem
nificativ pentru actuala stagiune.
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Seară pentru tineret.
20,00 „Ce înseamnă un atelier 

producție studențesc" ?
20,20 Sînteți oaspeții tinerilor 

la „Dacia".
22,10 Spectacol Alecsandri : „Klr 

Zullaridis" în interpretarea 
studenților de la I.A.T.C.

de

de

cinema
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a Egor Buliciov șl alții : LUMI
NA — 9, 11,15; 13.30; 18,15;
20,30.
© Organizația : SCALA
11,15; 13,45; 16,15; 18,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
© Cupa gloriei : CAPITOL — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 
20,45.
© Pe aripile violului : PATRIA — 
io; 14,30; 19,15.
A Eu nu văd, tu nu 'vorbești, el 
uu aude : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11.; 13,30; 16; 18,30; FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30 ; 18,30; 21,
FAVORIT — 8.15; ; 13,45; 16;
.18,15; 20,30.
© Moartea Regelui Negru : GIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
© Războiul lui Murphy x CEN
TRAL — 10; 12,30; 15; 17,30; 
BUZEȘTI - 15,30; 18; 20,30.
© Andrei Rubliov : SALA PALA
TULUI — 16,15 (seria de bilete — 
4472); 20,15 (seria de bilete — 
4475), DOINA — 16; 19,30.
© Doamna și vagabondul x DOI
NĂ — 9,30; 11,30; 13,30.
© Seceră vintul sălbatic x COTRO- 
UExNI — 15,30; 18; 20,15.
© Legenda lui Rustam : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
© în umbra violenței s FERO
VIAR — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;

i 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, AURORA -

1 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Zestrea : VIITORUL — 15,30;

1 18; 20.15.
© Bella — 10; 12; 14, Copiii Para
disului — 16,30, Taina ei — 20,45 ; 
CINEMATECA (sala Union).
© Adio, arme I î EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16; 19,30. MELODIA — 0; 
12,30; 16; 19,30, MODERN — 9;
12,30; 16; 19,30.
© Nunta de piatră : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
© Drumul spre Vest : GRIVIȚA
— 9; 11,45; 15,30; 18; 20,30, TOMIS
— 9; 11,45; 15,30; 18; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,45; 15,30; 18; 20,30. 
© Explozia : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
© Născut liber : TIMPURI NOI — 
9—20,15 în continuare.
© Capcană pentru general x FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
© Maria Stuart : VOLGA — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
© Fata care vinde flori : FLO- 
REASCA ----- "
A
9:
o
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20,

0;

13,30; 18; 20,30.
Am încălcat legea : DACIA — 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
Grăsuna : MUNCA — 16j 18^20. 
Poliția mulțumește : 
15,45; 18; 20,15.
Cu mîinile curate :
15,30; 18: 20,15. 
Queimada : UNIREA 

18; 20,30.
• Mihail Strogoff : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.

BUCEGI

RAHOVA
15,30;

© Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert de concerte (III). Dirijor î 
Ion Baciu. Solist : Valentin Gheor
ghiu — 20.
© Conservatorul de 
prian Porumbescu" 
Enescu) : Recital de 
© A.R.I.A. prezintă 
de concerte al 
Române) : 
susținut de Orchestra 
din Miinchen (R.F.
— 20.
© Opera Română :
— 19.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) •: Cui ke 
frică de Virginia Woolf ? - 
(sala Studio)Să nu-ți faci 
vălie cu scară — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din str. Alex. 
hia) : Valentin și Valentina
20.30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
e Teatrul Giulești : ...Eseu —
19.30.
© Teatrul „Al. Davila" din Pi
tești (în sala Teatrului Mic) : 
Iancu la. Hălmagiu — 19,30.
» Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 15, 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea ? — 17.
© Studioul I.A.T.C. „I, L. Cara- 
giale" : Vînătoarea de vrăjitoare
— 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun ! — 19,30.

muzică „Cl- 
(sala George 
sonate — 20.
(la Studioul 

Radioteleviziunil 
Concert extraordinar 

de cameră 
Germania)

Trubadurul

L.
■ 20, 
pră-

Bu- 
Sa-

ț
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Sosirea mei delegații a C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea

Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație a Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, con
dusă de tovarășul Kim Dong Ghiu, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va face 
o vizită de prietenie in țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de to
varășii Gheorghe Pană, membru al

Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aurel Duca, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, am
basadorul României in R.P.D. Co
reeană, de activiști de partid.

Au fost de față Li Min Su. amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Luni după-amiază, vicepreședin

tele Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Radulescu, a primit pe Hermi- 
nio Garcia Lazo, adjunct al minis
trului comerțului exterior al Cubei.

Au participat Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comerțului 

"erior, Radu Constantinescu, vice- 
p. .ședințe al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică, Petre Ionescu, 
ambasadorul României la Havana.

A fost prezent Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

In cursul întrevederii au fost evi
dențiate posibilitățile existente pen
tru dezvoltarea în continuare a rela
țiilor economice și a colaborării și 
cooperării tehnico-științifice între 
cele două țări.

(Agerpres)

Semnarea unor acorduri economice 
româno-cubaneze

în urma tratativelor desfășurate 
la București, intr-o atmosferă prie
tenească și de înțelegere reciprocă, 
luni au fost semnate acordurile co
mercial și de plăți pe perioada 
1973—1975 și Protocolul privind 
schimburile comerciale și plățile 
între Republica Socialistă România 
și Republica Cuba pe anul 1973.

Potrivit protocolului comercial pe 
anul 1973, România va exporta ule
iuri și unsori minerale, anvelope, 
carbid, betoniere, piele artificială, 
geamuri și altele. La rîndul său, 
Cuba va livra zahăr, melasă, sin
ter de nichel și alte produse. Se 
prevede pentru acest an o creștere 
a schimburilor de mărfuri de circa

35 la sută față de volumul realizat 
în anul anterior.

Documentele au fost semnate de 
Marin Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior, și Her- 
minio Garcia Lazo, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al Cu
bei.

La semnare au fost prezenți Ni- 
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior, Petre Ionescu, ambasadorul 
României la Havana, Nicolas Rodri
guez Astiazarain, ambasadorul Cu
bei la București, membrii celor două 
delegații și alte persoane oficiale.

★
Seara, ambasadorul Cubei la Bucu

rești a oferit un cocteil

ȘTIRI SPORTIVE
TURNEUL GIMNAȘTILOR RO

MANI ÎN S.U.A. - Echipele de 
gimnastică ale României și-au în
cheiat turneul întreprins în S.U.A., 
cu o întrecere demonstrativă desfă
șurată la Dfenver, in compania școlii 
sportive de gimnastică din acest oraș.

In prezența a peste 4 000 de spec
tatori, gimnastele românce au oferit 
un spectacol aplaudat, remarcindu-se 
îndeosebi Alina Goreac.

In cadrul turneului s-au disputat. 
Ia Berkeley, și două întilniri oficiale 
între reprezentativele României și 
S.U.A. In meciul feminin, selecționa
ta română a obținut victoria cu 
185,85—185 puncte, iar în cel masculin 
au cîștigat gazdele cu 271,10—270,85 
puncte. In ambele concursuri, la in
dividual, pe primele locuri s-au cla
sat reprezentanții României, Alina 
Goreac și respectiv Dan Grecu.

FOTBAL. — Turneul internațional 
de la Viareggio, rezervat echipelor 
de tineret, s-a încheiat cu victoria 
formației italiene Fiorentina, care 
in finală a învins cu scorul de 1—0 
(după prelungiri) echipa Bologna. In 
partida pentru locurile 3—4, echipa 
Steaua București a întîlnit formația 
engleză Crystal Palace. Practicînd 
ui joc spectaculos și eficace, fotba
liștii români au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0), prin punctele 
marcatp de Iovănescu și Prince 
(autogol).

TENIS. CONNORS ÎN FORMA. — 
Tenismanul american Jimmy Con

nors continuă seria succeselor în 
circuitul „indoor" american. învingă
tor săptămîna. trecută la Salisbury, 
Connors a cîștigat și turneul de la 
Hampton, întrecîndu-l în finala pro
bei de simplu cu 4—G, 6—3, 7—5, 6—3 
pe Ilie Năstase.

In proba de dublu, victoria a reve
nit cuplului Ilie Năstase (România) — 
Clark Graebner (S.U.A.), care a în
vins cu 6—2, 6—1 perechea Jimmy 
Connors (S.U.A.) — Ion Țiriac (Ro
mânia).

ATLETISM. — în ultima zi a cam
pionatelor U.R.S.S. de atletism pe 
teren acoperit, Viktor Saneev a cîș
tigat proba de triplusalt cu perfor
manța de 16.77 m. In proba femini
nă, pe distanța de 1 000 m, Tamara 
Kazankova, cu timpul de 2'44” 8/10, 
a realizat cel mai bun rezultat mon
dial al sezonului.

HANDBAL. — La Kiev s-a dispu
tat primul meci dintre echipa locală 
Spartak și formația olandeză Nilok 
Amsterdam, contînd pentru semifi
nalele „Cupei campionilor europeni" 
la handbal feminin. La capătul unui 
joc în care au fost net superioare, 
handbalistele sovietice au terminat 
Învingătoare cu scorul de 25—12 
(10—4). Cea mai bună jucătoare de 
pe teren a fost Zinaida Turcina 
care a înscris 10 goluri.

Partida retur se va desfășura la 26 
martie, la Amsterdam.

POIANA BRASOV 
ÎN ACESTE ZILE

Poiana Brașov, renumita sta
țiune turistică montană, cunoaș
te în aceste zile animația spe
cifică sezonului de iarnă, bogat 
în zăpadă. Hotelurile, vilele, ca
banele sînt, practic, arhipline. 
Oaspeții Poienii sînt, în marea 
lor majoritate, iubitori ăi spor
tului de iarnă, îndeosebi ai 
schiului. De dimineața pînă 
seara tirziu, pirtiile'de schi sînt 
luate cu asalt de mii de 
schiori. Pe pirtia din Poiană ne 
atrag atenția citeva grupuri de 
turiști' care abia acum pătrund 
abecedarul acestui frumos sport 
de iarnă. După cum ne spunea 
tovarășul Gheorghe Mîzgăreanu, 
director comercial al O.N.T. 
Carpați-Brașov, venind în in- 
timpinarea dorinței exprimate 
de turiști, O.N.T. Carpați a des
chis, în Poiană, o școală $ie 
schi. Un număr de 17 instruc
tori, foști schiori de performan
ță, atestați de Federația româ
nă de schi și O.N.T., în frunte 
cu maestrul sportului Nicolae 
Lupan, fost campion național

de schi, stau la dispoziția tu
riștilor pentru a-i învăța să 
practice schiul. Cursurile au o 
durată de 6 și 8 zile. Ele se des
fășoară atit pe pirtia din Poia
nă, cit și pe pirtiile de pe Cris
tianul Mare. In medie, la aceste 
cursuri participă, zilnic, între 
200—300 turiști români și stră
ini. La dispoziția celor care do
resc să practice schiul stau în 
permanență două centre de în
chiriat echipament, prevăzute 
cu peste 600 perechi de schi, 
apoi bocanci, pantaloni, ha
norace etc. Pe de altă parte, 
două mașini ■ de bătut zăpada 
mențin pirtiile în cea mai per
fectă stare pentru practicarea 
schiului. Și încă o veste pentru 
amatorii de schi : datorită a- 
bundenței de zăpadă există 
toate premisele ca actualul se
zon de schi să se prelungească 
cu aproape o lună față de anii 
trecuți.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii”
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CURIER JUDEȚEAN
Corespondentii „Scînteii" transmit

VlLCEA

Pregătiri pentru 
sezonul estival

C în județul Vîlcea se fac ample 
Z pregătiri in vederea noului sezon 
2 estival. Pe Topolog, la intrarea- în 
J județ, dinspre Pitești, se constru- 
J iește un nou complex turistic, for- 
S mat dintr-un motel cu restaurant 
\ și un hotel cu 120 de locuri. La 
C Călimănești se află într-un stadiu 
C avansat de construcție un nou 
C complex de alimentație publică, iar 
? la Ocnele Mari se pregătește pen- 
2 tru vară inaugurarea unui frumos 
J sat d» vacantă.

ALBA

Cu cine 
se mîndrește satul

Sub acest generic, In satele ju
dețului se desfășoară o amplă ac
țiune educativă. Cu acest prilej, 
locuitorii satelor pun în dezbatere 
aspecte ale participării cetățenilor 
la munca in cooperativa agricolă 
de producție și în acțiunile edili— 
tar-gospodărești. La întrunirea care 
a avut loc în comuna Mihalț, de 
exemplu, au fost invitați și locuito
rii comunei care lucrează în între
prinderile industriale din apropiere, 
„Satul trebuie să se mîndrească cu 
toți fiii săi, oriunde ar munci ei“ 
— au hotărît participanții. Cu acest 
prilej, în comună au fost organi
zate expoziții șl manifestări cul
tural-educative. Asemenea acțiuni 
s-au desfășurat și in comunele 
Cricău, Ighiu și altele.

Eficiența micro- 
intreprinderilor 

școlare
Formă eficientă de iegare a pro

cesului instructiv-educativ de acti
vitatea practică, microintreprinderi
le școlare din județ și-au dovedit uti-’ 
litatea și pe planul producției ma
teriale propriu-zise. Astfel, micro- 
întreprinderea de la Liceul nr. 6 
din Timișoara a încheiat contracte 
cu diferite întreprinderi industria
le, intre care uzina „Electromotor" 
și fabrica de aparate electrice de 
măsurat, pentru realizarea unor 
produse și repere importante. Un 
volum 
realiza 
liceele 
țului.

insemnat de produse 
și microintreprinderile 
din alte localități ale
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GALAȚI

îmbunătățirea 
transportului

m comun
Galați a fost dată în exploa- 

o nouă linie de tramvai, care 
legătura între combinatul si-

La 
tare 
face 
derurgic și zona industrială de .pst 
a municipiului. Noul traseu acope
ră o distanță de peste 4 km. Un 
număr de 15 tramvaie moderne, de 
mare capacitate, vor asigura trans
portul călătorilor în condiții bune, 
contribuind, totodată, la desconges
tionarea circulației de pe traseele 
învecinate, prevăzute cu autobuze.

NEAMȚ

Centrală 
telefonică
automată

( După terminarea lucrărilor 
extindere a rețelei telefonice 
încă 1 000 de linii, in 
Piatra

• strucția uneî centrale
i automate
> fel se vor crea condiții pentru rea- 
i lizarea unor legături telefonice 
i rapide, directe, cu toate orașele 
, reședință de județ din țară. Noua 

centrală va fi dotată cu instalații 
moderne.

de 
cd 

1 000 de linii, in orașul 
Neamț a început con- 

telefonice 
interurbane. In acest

vremea
Ieri în țară : cerul a fost variabil 

în Banat și Crișana și mai mult 
acoperit în celelalte regiuni. A con
tinuat să ningă și vîntul să sufle 
tare in cea mai mare parte a Mol
dovei, în Dohrogea și local In Bă
răgan. Temperatura aerului la ora 17 
oscila intre minus 3 grade la Bara- 
olt și în mai multe localități din 
nordul Moldovei și plus 7 grade la

vor 
de la 
jude-

Muzeu al filmului
întreprinderea cinematografică 

Argeș, în colaborare cu Arhiva Na
țională de Filme, a înființau în 
municipiul Pitești un muzeu al 
filmului. Cinemateca muzeului 
oferă periodic spectacole, sub ge
nericul „Serile de cultură cinema
tografică". în aceste „seri", spec
tatorii se întilnesc șau se reîntîl- 
nesc cu vedete îndrăgite ale pe
liculei, cu creații din anii de debut 
ai cinematografiei românești, cu 
operele literare celebre transpuse 
pe ecran.

Magazine 
ale cooperativelor 

agricole
Pentru o mai bună aproviziona

re a populației cu produse agro- 
alimenta're, la Slănic-Prahova,' 
Plopeni și Măneciu s-au deschis 
ne: unități comerciale, care pre
zintă și desfac produsele sosite di
rect din cooperativele agricole, de 
producție ale județului. După cum 
am fost informați de primarii loca
lităților respective, noile magazine 
sînt bine aprovizionate cu legume 
și fructe, produse lactate etc. Tn 
zilele următoare va mai lua ființă 
o unitate similară și în stațiunea 
montană Bușteni.
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Fetele 
de la „Tricotex"
In cadrul fabricii „Tricotex" din 

Satu-Mare a fost construit, în regie 
proprie și prin munca voluntar- 
patriotică a colectivului de aici, un 
atelier-școală dotat cu mașini și 
utilaje moderne. în acest atelier se 
asigură o bună pregătire profesio
nală viitoarelor muncitoare ale fa
bricii. Zilele acestea, 75 de tinere 
„absolvente" ale atelierului-școală 
au Început să lucreze în diferitele 
secții ale fabricii. De la început, 
lucrînd in acord global, tinerele se 
dovedesc bine pregătite, Indeplinin- 
du-și și depășindu-și sarcinile zil
nice de plan.

Apa Neagră, Sînnicolau Mare și Ti
mișoara.

Timpul probabil pentru zilele de 
7, 8 și 9 martie. In țară i cerul va 
fi schimbător, cu înnorări mai pro
nunțate în jumătatea de nord-vest 
a țării, unde vor cădea precipitații 
slabe. în rest precipitații izolate. 
Vîntul va sufla potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 6 și plus 
4 grade, iar maximele între’2 și 12 
grade, izolat mai ridicate. Pe alocuri 
se va produce ceață. In București : 
cerul va fi temporar noros, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. Di
mineața ceață slabă.

fu întimpinarea

zilei de 8 Martie
in întimpinarea zilei de 8 Martie, 

la Casa de cultură a sectorului 1 din 
Capitală a fost organizată luni o 
masă rotundă, in cadrul căreia a‘ fost 
dezbătută contribuția femeii la dez
voltarea științei, artei și culturii, 
participarea sa la viața socială, 
încheiere au fost prezentate' un 
citai de poezie închinat femeii și 
program artistic.

La întreprinderea „Suveica" 
I.P.R.S. Băneasa din București 
avut loc expuneri și conferințe con
sacrate zilei de 8 Martie.

(Agerpres)

în 
re- 
un

Și
au

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI 

AL REPUBLICII
AMBASADOR

TUNISIENE
a sositLuni după-amiază 

pitală Taieb Sambani, noul 
sador al Republicii Tunisiene 
publica Socialistă România.

în Ca- 
amba- 
în Re-

(Agerpres)

r
ÎNCĂLȚĂMINTE

PESTE PREVEDERILE
MAXIMALE

ALE PLANULW
CLUJ (corespondentul „Scîn- 

teii", Al. Mureșan). In prime
le două luni, colectivul Fabri
cii de piele și încălțăminte din 
Cluj a realizat, peste prevede
rile maximale, o producție de 
încălțăminte în valoare de pes
te 4,5 milioane lei. De aseme
nea, au fost îndeplinite și de
pășite, pentru această perioa
dă, și sarcinile de livrări la ex
port care reprezintă aproape ju
mătate din producția totală. O 
mare atenție se dă calității pro
ducției. . Inițiativa „controlului 
in lanț*' și-a dovedit eficiența. 
Numărul returnărilor la cape
tele benzilor de fabricație pen
tru anumite defecte a scăzut 
simțitor.

La 11 martie

JJ

Administrația de stat '■ Loto- 
Pronosport organizează o două 
tragere specială „Pronoexpres" 
în ziua de 11 martie 1973. La a- 
ceastă tragere specială se vor 
atribui 24 de categorii de pre- 
'mii. Se vor acorda, în număr 
nelimitat, premii în bani (de va
loare fixă și variabilă), autotu
risme „Dacia 1300", precum și 
excursii în Polonia (cu avionul, 
durata circa 7 
în Grecia (cu 
circa 8 zile).

La tragerea 
expres" 
poate

zile) și excursii 
avionul, durata

specială „Prono- 
din 11 martie 1973 se 

,____ participa cu bilete de
cite 3, 6 și 15 lei, varianta de 

' 15 lei avînd drept de participa
re la toate extragerile efectua
te.
în trei faze ; extragerea I, o- 
bișnuită, de 6 numere diferite 
din 45 ; extragerea a II-a, obiș
nuită, in continuarea primei ex
trageri, de 5 numere diferite 
din cele 39 rămase în urnă ; ex
tragerea a IlI-ă, suplimentară, 
de 6 numere diferite din 45 ; 
extragerea a IV-a suplimenta
ră, de 6 numere din 45 ; extra
gerea a V-a, specială, de 8 nu
mere diferite din 45. Așadar, 
în total se vor extrage 31 de 
numere cîștigătoare din 45.

Depunerea biletelor cîștigă
toare se va face pînă In ziua 
de joi, 15 martie 1973, ora 13, 
în orașele reședință de județ, și 
pînă in ziua de miercuri. 14 
martie, ora 13, în celelalte lo
calități.

Se vor efectua 5 extrageri

ZIUA NAȚIONALĂ A GHANEI

Excelenței Sale
Domnului IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG

Președintele Consiliului Redeșteptării Naționale
al Republicii Ghana

ACCRA

Cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a proclamării independen
ței de stat a Republicii Ghana, îmi este plăcut ca, în numele Consiliului 
de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, 
să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului ghanez sincere 
felicitări și cele mai bune urări de noi succese, prosperitate și progres.

îmi exprim dorința ca relațiile prietenești existente între Republica 
Socialistă România și Republica Ghana să se dezvolte tot mai mult, în 
interesul ambelor noastre popoare, al păcii și cooperării internaționale.

/
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Se Împlinesc astăzi 
16 ani de la proclama
rea independenței 
Ghanei. îndelungata 
luptă pentru eliberare 
dusă de poporul gha
nez a fost încununată 
de un prim succes la 
6 martie 1957, cind 
fosta colonie engleză, 
denumită „Coasta de 
Aur", a devenit de sine 
stătătoare, cu statutul 
de dominion în ca
drul Commonwealth- 
ului. Trei ani mai tir
ziu, în urma unui re
ferendum pentru noua 
constituție, Ghana era 
proclamată republică, 
pe deplin suverană.

în perioada care a 
trecut de la aceste e- 
venimente, poporul 
ghanez a depus efor
turi Însemnate pentru 
lichidarea grelei moș
teniri coloniale. Eco
nomia ghaneză era în 
trecut axată pe pro
ducția de cacao, țara 
dețlnînd primul loc în 
lume în ce privește 
exportul acestui pro
dus. Consecințele ne
gative ale monoculturii 
s-au făcut din plin 
simțite și în cazul eco
nomiei ghaneze — în 
special ca urmare a 
oscilațiilor prețurilor 
acestui produs pe pia
ța mondială. Pentru 
depășirea acestei si
tuații, autoritățile tî- 
nărului stat au luat 
măsuri vizînd atît di
versificarea agricultu
rii, cît și dezvoltarea 
altor ramuri econo
mice.

în 
rea 
fost 
fabrici

anil de la cuceri- 
independenței au 
ridicate un șir de 

și uzine, o 
mare hidrocentrală la 
Akosombo, pe rîul Vol
ta ; la Tema, lingă Ac
era, capitala țării, * 
fost construit un nou 
port, iar orașul a de
venit unul dintre prin
cipalele centre indus
triale ale țării. în ulti
mul timp, autoritățile 
ghaneze au luat o se
rie de măsuri in vede
rea întăririi controlului 
statului asupra eco
nomiei. Astfel, guver
nul a anunțat prelua
rea controlului asupra 
pachetului de acțiuni 
aparținind companiilor 
miniere străine. în lo
cul companiilor „Con
solidated African Se
lection Trust" (dia
mante) și „Âshanti 
Goldfields" (aur) au 
fost create întreprin
deri, naționale. Totoda
tă au fost naționaliza
te patru companii din 
domeniul industriei 
textile și al comerțu
lui. Anul care a trecut' 
a însemnat obținerea 
celei mai mari pro
ducții de alimente din 
istoria tînărului stat, 
iar balanța comercială 
— deficitară in ultimii 
ani — a devenit exce
dentară. Totodată sînt 
depuse eforturi însem
nate pentru formarea 
de cadre naționale, 
pentru lichidarea ne- 
științei de carte.

In România socialis
tă, care și-a manifes-

tat întotdeauna în mod 
activ solidaritatea cu 
mișcările de eliberare 
națională din țările A- 
fricii, ca și de pretu
tindeni, sînt urmărite 
cu vie simpatie stră
daniile poporului gha
nez pentru consolida
rea independenței pa
triei sale, pentru dez
voltarea economică și 
progres social. Româ
nia s-a numărat prin
tre primele țări care 
au recunoscut inde
pendența Ghanei, sta
bilind cu noul stat re
lații de prietenie șl co
laborare. Cu prilejul 
primirii în toamna 
trecută, de către pre
ședintele Consiliului 
de Stat al României, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conducă
torului delegației gu
vernamentale econo
mice și de bunăvoin
ță din Ghana, Ka- 
wame Baah, s-a subli
niat dorința reciprocă 
de a se imprima în 
continuare un curs 
ascendent raporturilor 
economice bilaterale, 
cooperării industriale 
și în alte domenii de 
interes comun, în folo
sul celor două popoa
re, al cauzei înțelege
rii și colaborării inter
naționale.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Ghanei, 
poporul român urează 
poporului ghanez noi 
succese pe calea dez
voltării economiei și 
culturii, prosperitate și 
pace.

NOILE COMORI ALE „MARII

INSULE 4 LUNII"
în Oceanul Indian, la citeva sute 

de kilometri de coasta dinspre soare- 
răsare a Africii, există o țară insu
lară pe care, cu milenii în urmă, a- 
rabii au denumit-o Marele Quomor, 
adică Marea insulă a Lunii, ca un 
omagiu adus acestui astru, conside
rat prieten al corăbierilor. Pentru 
bogățiile sale, călătorii care au ur
mat au denumit-o „Insula Comori
lor".

Ca urmare a poziției sale geogra
fice, Madagascarul a fost vizitat, incă 
dtn vremuri străvechi, de locuitori ai 
Asiei de sud-est, care s-au stabilit 
aici, amesteeîndu-se cu populațiile 
africane. A luat astfel naștere un 
popor nou, poporul malgaș.

Cei aproape 6,5 milioane de locui
tori sînt concentrați în majoritate în 
zona platourilor înalte, regiune unde 
se află și capitala țării, Tananarive, 
ceea ce, în limba malgașă, înseamnă 
„o mie de sate". După înfățișare, a- 
cest oraș de 450 000 de locuitori pare 
a fi, intr-adevăr,- alcătuit din- mai 
multe așezări ce se întind pe un șir 
de coline.

Anii dominației străine au frinat 
insă procesul de dezvoltare a tării, 
lăsindu-și amprenta asupra structu
rii ei economice și sociale. Repu
blica Malgașă este o țară cu o e- 
conomie agrară ; 87 la sută din popu
lație trăiește la sate, . iar agricul
tura deține 89 la sută din valoarea 
exporturilor. Principalul produs des
tinat pieței externe îl constituie va
nilia (patru cincimi din 
mondială). ' --

In anii care au trecut 
bîndirea independenței, — . 
tă ou 13 ani în urmă, la 26 iunie 
1960 — poporul malgaș a depus e- 
forturi însemnate în vederea dezvol
tării economice și sociale — reali-

producția
de la do- 
proelama-

FLORILE DE PORTOCAL
ALE DEȘERTULUI

CORESPONDENTA DIN CAIRO

B

felahi-

Așa cum este bine cunoscut, poporul român a manifestat dintot- 
deauna sentimente de profundă simpatie și solidaritate față de lupta 
poporului egiptean, față de mișcările de eliberare națională din țările 
arabe, salutînd cu satisfacție rezultatele eforturilor lor pentru conso
lidarea independenței și suveranității naționale, respingerea presiuni
lor imperialiste, pentru dezvoltarea potențialului economic și valori
ficarea bogățiilor naționale in interesul propriu, pentru înfăptuirea de 
transformări progresiste in viața economică și socială. întemeiate pe 
prețuire, egalitate și respect reciproc, între România și Egipt s-au 
statornicit relații de trainică prietenie, care cunosc un curs pozitiv, pe 
multiple planuri. Aci, la Cairo, este frecvent evocată, ca o expresie 
din cele mai concludente a acestor legături, vizita efectuată în cursul 
anului trecut de tovarășul Nicolae Ceaușescu, convorbirile cordiale 
avute cu președintele Anwar Sadat — în Declarația comună adoptată 
cu acel prilej înscriindu-se, după ram se știe, dorința reciprocă de 
dezvoltare în continuare a acestor relații.

Calitatea de corespondent al „Scînteii" tn Republica Arabă Egipt 
oferă multiple posibilități de a Înregistra noi și noi succese ale po
porului egiptean in lupta pentru progresul și prosperitatea țării sale. 
Intre acestea se Înscriu șl succesele „bătăliei contra deșertului".

Una dintre cele mai 
Importante realizări 
obținute de poporul e- 
giptean în anii care 
s-au scurs de la revo
luția din 23 iulie 1952 
o constituie, fără îndo
ială, recuperarea a a- 
proape un milion de 
feddani (un feddan = 
0,42 ha) de pămînturi 
deșertice. Această ope
rațiune vastă, cu pro
funde consecințe de 
ordin economic și so
cial, a feadus la viață 
întinse regiuni ale ță
rii pe care altădată 
rareori pășea picior de 
om. transformindu-le 
în decurs de nu
mai cîțiva ani în ade
vărate regiuni ale fer
tilității, acoperite cu 
culturi de cereale sau 
bumbac, cu livezi de 
fructe sau plantații de 
portocali. Corespunză
tor s-a schimbat sub-

stanțial viața 
lor.

Provincia 
de Nord, pe 
vizitat-o nu de 
constituie în 
privință una 
cele mai 
mărturii ale operei de 
transformare a natu
rii realizate de poporul

Tahrirul 
care am 

mult, 
această 
dintre 

grăitoare

egiptean. Situată în 
imediata apropiere a 
canalului Noubaria, 
care poartă spre nord 
apele roditoare ale Ni
lului. provincia a uti
lizat din plin 'aceste 
împrejurări favorabile, 
declanșind o adevă
rată ofensivă împotri
va deșertului. Din ca-

naiul central au fost 
desprinse zeci de ca
nale secundare prin 
care apa a fost îndrep
tată spre întinderile 
aride pentru a le fer
tiliza, iar pe pămîntu- 
r.ile smulse astfel de
șertului au apărut ne- 
sfîrșite culturi de ce
reale și viță de vie. 
Această acțiune de 
transformare a me
diului înconjurător, de 
extindere . a spațiului 
populat dincolo de li
mitele înguste! văi a 
Nilului, n-a fost deloc 
ușoară. Ea a presupus 
o apreciabilă concen-

prezintă numai 4 la 
sută din suprafața E- 
giptului, restul fiind 
ocupat de deșert Mai 
mult, cele realizate în 
provincia Al Tahrir, 
în Valea Nouă sau în 
Faium sînt considera
te ca puncte de ple
care spre valorificarea 
de noi și noi terenuri. 
Despre aceasta ne-a 
vorbit, de altfel, ingi
nerul Anwar Kafagi, 
directorul general al 
sectorului Tahrirul de 
Nord, pe care l-am in- 
ttlnit pe pămînturile la 
a căror recuperare a 
participat. Sectorul

trare de forțe mate
riale și umane, efor
turi desfășurate cu 
perseverență și tena
citate. Autoritățile e- 
giptene apreciază că 
acțiunea de recupera
re a pămînturilor ari
de reprezintă abia un 
început, deoarece te
renurile cultivate re

nostru — ne-a apus 
directorul — cuprin
de o suprafață de 
53 000 feddani El a 
început să fie cultivat 
din anul 1959.» extin- 
zindu-șl de . atunci 
continuu perimetrul 
și gama produselor pe 
care le furnizează. As
tăzi, pe cuprinsul său

«e cultivă viță de vie. 
lămîi, portocali, griu, 
porumb, legume etc., 
se dezvoltă un puter
nic sector zootehnic. 
Avem 10 000 de vaci 
șl tot atitea oi, pentru 
a căror întreținere sînt 
cultivați cu lucerna 
circa 15 000 de feddani. 
In sectorul nostru se 
folosește pe scară lar
gă mecanizarea și sînt 
introduse tot mai mult 
practicile agriculturii 
moderne. Desigur, rea
lizările obținute pînă 
acum ne bucură, de
oarece constituie o 
contribuție efectivă la 
eforturile pe care le 
depune întregul popor 
pentru creșterea pu
terii economice a tării. 
Ele ne dau o încredere 
sporită în forțele noas
tre. Dar înfăptuirile 
de pînă acum nu re
prezintă' nici pe de

oparte o limită. Nu 
intenționăm să ne o- 
prim aici. In viitor se 
prevede recuperarea a 
încă 300 000 de feddani, 
din care 34 000 sînt 
deja pe punctul de a 
fi incluși in circuitul 
agricol.

înfățișarea Tahriru- 
lui de Nord — adevă
rată mîndrie a Egiptu
lui de azi — constituie 
o garanție că aceste 
proiecte îndrăznețe nu 
vor întîrzia să prindă 
viață, că noi zone a- 
coperite în prezent de 
deșert vor deveni în 
curînd cîmpii rodi
toare.

Nicolae N. LUPU

zări d» caro poporul român a luat 
cunoștință cu satisfacție, in virtutea 
legăturilor de prietenie ale țării’'' 
noastre cu noile state Independen
te. S-au construit o serie de fabrici 
— de decorticare a orezului, de za
hăr, de ulei, filaturi, linii de mon
taj pentru automobile. Numeroase 
proiecte de dezvoltare economică sint 
in curs de aplicare. Intre acestea 
se numără amenajări portuare, con
strucții industriale și turistice. : lu
crări de anvergură pentru extinderea 
producției de orez, concomitent; cu 
dezvoltarea sectorului zootehnic/ Ce 
sînt, de fapt, toate acestea decît noi
le comori ale Marii insule a Lunii ?

Dar, deși a făcut păși însemnați 
pe calea progresului, tinărul stat a 
fost confruntat, în ultima vreme, cu 
un șir de greutăți datorate. în bună 
măsură, preponderenței capitalu
lui străin în unele sectoare ale eco
nomiei. Scurtă vreme după venirea 
la putere a guvernului generalului' 
Ramanantsoa, in Republica Malgașă 
au început să se facă simțite trans
formări înnoitoare. Au fost luate o 
serie de măsuri pe linia unei de
mocratizări a vieții sociale, ca și pe 
plan economic, cum ar fi întărirea 
controlului asupra prețurilor și a 
schimburilor valutare, scăderea im
pozitelor etc. Noul guvern al Repu
blicii Malgașe a luat, de asemenea, 
măsura ca, de acum înainte, în în- 
vățămîntul primar și secundar, și a- 
colo unde 
versități, 
malgașă.

Au fost 
de acțiuni 
bucurat de un puternic ecou in rîn
dul poporului malgaș. între acestea 
se numără o mai strinsă legătură 
cu țările africane și cu mișcările de 
eliberare de pe continent A fost a- 
nulat, totodată, acordul economic cu 
Republica Sud-Africană, s-a între
rupt „dialogul" cu conducătorii ra
siști de la Pretoria.

Toate aceste măsuri Întreprinse de 
noul guvern, atit pe plan intern cît și 
extern, care și-au găsit o largă a- 
probare cu prilejul recentului refe
rendum, creează, așa cum a- 
preciază presa africană, un cadru 
propice pentru concretizarea aspira
țiilor poporului malgaș de dezvol
tare a patriei sale, pe calea pro
gresului economic, social și cultu
ral. •

va fi posibil și in uni- 
să fie introdusă limba

inlțiate, totodată, o serie 
pe plan extern care s-au

Augustin BUMBAC

COLABORAREA ECONOMICĂ
ROMÂNO-EGIPTEANĂ

CAIRO 5. — (De la coresponden
tul nostru). Marți Încep în capitala 
R.A. Egipt — tn primele zile la ni
velul experților — lucrările celei 
de-a opta sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-egiptene de 
colaborare economică. Intr-o decla
rație făcută agenției M.E.N., Mah
moud Chalabi, subsecretar de stat la 
Ministerul Economiei și Comerțului 
Exterior, a arătat că discuțiile ce vor 
avea loc cu acest prilej vor fi con
sacrate examinării căilor pentru 
consolidarea cooperării bilaterale în 
diferite domenii și studierii posibi
lităților de participare a României la 
proiectele de dezvoltare națională, In 
cadrul planului de dezvoltare pe 
cinci ani a) R.A. Egipt. Ziarele „Al- 
Goumhouria", „Progrăs Egyptien" și 
altele subliniază semnificația apro
piatelor convorbiri, care reflectă sen
timentele de stimă și prietenie re
ciprocă ce animă cele două popoare, 
dorința lor comună de a coopera în 
interesul păcii și progresului In 
lume.



ța

R. D. Vietnam. Reconstrucția rapidă a podurilor și liniilor ferate distruse 
în timpul bombardamentelor a făcut posibilă, într-un timp scurt, restabi
lirea traficului pe căile ferate. în fotografie: sosirea primului tren în gara 

Vinh, provincia Nghe An

HELSINKI 5. — Trimisul nostru 
special, D. Ținu, transmite: Luni, în 
capitala Finlandei au continuat 
dezbaterile din cadrul grupului de 
lucru al reuniunii multilaterale con
sacrate pregătirii Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Participanții la dezbateri — care au 
fost prezidate, potrivit principiului 
rotației, de reprezentantul Republicii 
Federale Germania — s-au referit la 
problemele primului capitol al ordi
nii de zi a viitoarei conferințe eu-

ropene și la sarcinile comisiei res
pective.

în cursul schimbului de opinii, 
axat îndeosebi asupra principiilor ce 
trebuie să fie așezate la baza rela
țiilor dintre state, a fost reliefată 
necesitatea depistării punctelor de 
acord în pozițiile exprimate pînă în 
prezent de diverse delegații, astfel 
îneît să se poată trece la elaborarea 
completă a unei formule general-ac- 
ceptabile.

Reuniunea miniștrilor de finanțe din țările 
membre ale Pieței comune

• Principalul obiect al dezbaterilor — criza monetară occi
dentală » Piețele de schimburi valutare rămîn închise ' 

în continuare

Ambasadorul României 
a prezentat scrisorile

de acreditare 
împăratului Japoniei

la

Ședința Prezidiului U. C. /.

HANOI 5 (Agerpres). — în pre
zența delegaților Comisiei interna
ționale pentru control și supraveghe
re, precum și ai Comisiei militare 
mixte cvadripartite, luni, pe aero
portul Gia Lam din Hanoi, repre
zentanți ai Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului

de Sud au predat reprezentanților 
militari și patru 

precum și doi 
in Vietnamul de

S.U.A. 26 de 
civili americani, 
filipinezi capturați 
sud.

CONVORBIRI INTERLAOTIENE
VIENTIANE 5 (Agerpres). — Luni, 

la Vientiane s-au întrunit din nou 
subcomitetele pentru problemele po
litice și militare create de părțile 
laoțiene în scopul aplicării Acordu
lui de restabilire a păcii și înțele
gere națională în Laos, document 
semnat la 21 februarie.

★
Navele militare 

efectuează lucrările 
pentru deminarea porturilor și căi
lor de navigație ale R.D. Vietnam, 
s-au înapoiat, la 4 martie, în zona 
Haifongului — relatează agenția 
T.A.S.S. La 28 februarie, lucrările 
pregătitoare au fost întrerupte, iar 
navele americane au părăsit zona 
Haifongului.

americane, care 
pregătitoare

BRUXELLES 5 
minică noaptea 
Bruxelles, lucrările reuniunii miniș
trilor de finanțe din țările membre 
ale Pieței comune, în care au fost 
examinate o serie de probleme lega
te de actuala criză monetară occiden
tală. într-un comunicat, dat publici
tății la sfîrșitul reuniunii, se arată 
că, după părerea experților financiari 
ai C.E.E., actuala manifestare a cri
zei monetare se datorează, în princi
pal, acțiunilor speculative înregistra
te pe piețele de schimb occidentale. 
Totodată, se consideră că propunerile 
făcute de către Comisia C.E.E. pri
vind adoptarea unor măsuri concer
tate, în primul rînd flotarea monede
lor, precum și existența fondurilor 
comune de rezervă, formează „o bază 
adecvată în vederea definirii unei 
poziții comune". Printre măsurile de

(Agerpres). — Du- 
s-au încheiat, la

O O O B O O

CAMBODGIA de presă
Succese ale forțelor 

patriotice
CAMBODGIA 5 (Agerpres).

— Știrile privind evoluția situa
ției militare din Cambodgia 
relevă că, în această țară, for
țele patriotice khmere au con
tinuat să lanseze numeroase 
atacuri încununate de succes 
împotriva trupelor regimului 
de Ia Pnom Penh.

Astfel, atacuri puternice ale pa- 
trioților 
apropiere 
unde, în 
scoși din luptă peste. 250 de militari 
inamici și a fost’ capturată o canti
tate de peste 10 tone de materiale 
de luptă.

In zona Neak Luong și pe malurile 
fluviului .Mekong, forțele de elibe
rate și-au intensificat presiunea 
asupra posturilor lonnoliste, scoțînd 
din luptă peste 100 de militari și 
scufundînd două ambarcațiuni.

au avut loc în imediata 
a orașului Pnom Penh, 
zona Spean Dach, au fost

0 delegație a Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de 
Kim Dong Ghiu, membru al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. al par
tidului, a făcut o vizită în Uniunea 
Sovietică, anunță agenția T.A.S.S. în 
cadrul unor convorbiri purtate cu 
conducători ai P.C.U.S., delegația co
reeană a făcut un schimb de expe
riență și a discutat probleme ale re
lațiilor dintre Partidul Muncii din 
Coreea și P.C.U.S.

Președintele Consiliului 
Executiv al R.S.F. Iugosla
via Gemal Biedici, a sosit în frun
tea unei delegații în capitala india
nă, New Delhi, Președintele Consi
liului Executiv Federal iugoslav va 
aborda cu reprezentanții țării gazdă 
o serie de probleme ale colaborării 
reciproce și din sfera relațiilor in
ternaționale.

Pdmul ministru ui R.P.D. 
a Yemenului șî-a încheiat 
vizita în R.S. Cehoslovacă, 
în comunicat se relevă că părțile 
și-au exprimat satisfacția în legătu
ră cu dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și au examinat posi
bilitățile de dezvoltare a cooperării 
bilaterale. A fost reafirmat sprijinul 
pentru lupta popoarelor arabe din 
zona Peninsulei arabice împotriva 
bazelor militare străine, monopolu
rilor petroliere și forțelor reacțio
nare, pentru dreptul legitim la cu
cerirea independenței și realizarea 
progresului social.

După primul tur de scrutin 
al alegerilor din Franța

încheierea convorbirilor 
bulgaro-egiptene. Sofia 
s-au încheiat convorbirile dintre de
legația C.C. al P.C. Bulgar, condu
să de Tano Țolov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria. și delegația Uniunii Socialiste A- 
rabe-. din R.A.E., condusă de Sayed 
Marei, prim-secretar al C.C. al 
U.S.A., relatează agenția B.T.A.

La Paris au fost date publicității rezultatele primului tur de scru
tin ăl alegerilor legislative din Franța. Din totalul celor 29 725 551 de 
alegători înscriși pe listele electorale, s-au prezentat la vot 24 144 966 
(81,23 la sută), numărul sufragiilor exprimate fiind de 23 605 973 (79,41 
la sută). ,

Partidele și grupările din cadrul majorității guvernamentale au în
trunit 38,12 la sută din voturi, dintre care Uniunea Democraților pen
tru Republică (U.D.R.) a obținut 24 la sută, republicanii independenți 
7,01 la sută, Centrul democrației și progresului 3,81 la sută, alte for
mații ale majorității 3,30 la sută.

Partidele de stînga au obținut în total 46,49 Ia sută din voturi, din
tre care Partidului Comunist i-au revenit 21,29 la sută din voturi (în 
favoarea sa exprimîndu-se peste 5 milioane de alegători), Partidului 
Socialist 19,16 la sută, iar celorlalte formații de stînga — 6,04 la sută.

Mișcarea reformatoare a înregistrat 12,56 Ia sută din sufragii, iar 
altor grupări le-au revenit 2,79 la sută din totalul voturilor.

între guvernele R.P. Chi
neze si R.D. Germane ?fost 
încheiat la 5 martie, Ia Pekin, un 
acord asupra schimburilor de bunuri 
și plăți pe anul 1973. Documentul a 
fost semnat, în numele celor două 
țări, de Li Cian, ministru adjunct al 
comerțului exterior al R.P. Chineze, 
și dr. Kurt Fenske, ministru adjunct 
la Ministerul Economiei Externe.

Ministrul de externe al
JÎ0rVeg?eif DaSfinn Vaarvik, a 
declarat că țara sa nu își va sacrifica 
interesele agricole pentru a obține

actualitate imediată, comunicatul a- 
mintește hotărîrea ca, la 6 și 7 mar
tie, să aibă loc o reuniune a Comi
siei monetare a Pieței comune, în 
care să se procedeze la o examinare 
detaliată a propunerilor existente. De 
asemenea, în cursul acestei săptămîni 
va fi convocată o reuniune cu parti
ciparea principalelor țări occidentale.

★
Toate piețele de schimburi valutare 

din țările membre ale Pieței comu
ne vor rămîne închise în cursul aces
tei săptămîni, se arată în comunica
tul dat publicității la Bruxelles, 
încheierea reuniunii miniștrilor 
finanțe ai C.E.E.

★
Guvernul japonez a hotărît 

mențină închisă piața schimburilor 
externe din Tokio pînă miercuri.

transmit

la 
de

să

accesul produselor puternicei sale in
dustrii de prelucrare a peștelui pe 
piețele țărilor membre ale C.E.E.

Comunicatul comun pri- 
vind vizita pe care a făcut-o în Si
ria o delegație guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de vicepre
ședintele Kan Rian Uk, și convorbi
rile pe care aceasta le-a avut cu o 
delegație guvernamentală siriană, 
condusă de premierul Mahmoud Al . 
Ayoubi, arată că părțile au discutat 
probleme privind întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două guverne și popoare, precum și 
unele probleme internaționale de in
teres reciproc.

Scriitoarea sovietică 
Vera Panova a încetat din 
v»a|ă,în v^rst®de 68 de ani>anun" 
ță agenția T.A.S.S. Prozatoarea și-a 
cîștigat o largă popularitate o dată 
cu apariția, în 1946, a romanului „To
varăși de drum".

In urma acciăenîuîui da 
avion care s_a pfodus luni dupa- 
amiază in apropiere de Nantes, și-au 
pierdut viața cincizeci și trei de per
soane. Centrul de control al traficului 
aerian de la aeroportul parizian Orly 
a precizat că s-a produs o ciocnire în 
aer între două avioane ce aparțineau 
unor companii aeriene spaniole : un 
aparat ,.DC-9“ și un cvadrireactor 
„Coronado".

Regele Iordaniei, Hussai«. 
a ratificat sentința de condamnare la 
moarte pronunțată împotriva lideru
lui organizației „Al Fatah", Mo
hammed Daud Odeh Abu Daud — 
precum și a altor 20 de palestineni, 
în baza acuzației de acțiuni subver
sive.

REZULTATELE PROVIZORII ALE ALEGERILOR DIN CHILE

TOKIO 5 (Corespondență de 
FI. Țuiu). — Noul ambasador al Re
publicii Socialiste România în Japo
nia, Nicolae Finanțu, a prezentat luni 
scrisorile sale de acreditare împăra
tului Hirohito.

La ceremonie au participat marele 
maestru de ceremonii Y. Yakawa, mi
nistrul muncii, Tsunetaro Kato, pre
cum și membri ai misiunii diploma
tice române.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire cordială, în cursul căreia am
basadorul român a transmis din par
tea președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
urări de sănătate împăratului 
niei și urări de prosperitate 
poporul japonez. împăratul a 
mit, apoi a transmis, la rîndul său, 
cele mai bune urări președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și a asigurat pe 
noul ambasador român de sprijinul 
său pentru îndeplinirea misiunii pe 
care o are în Japonia.

în cursul convorbirii s-a manifes
tat convingerea ca relațiile de prie
tenie dintre cele două țări vor cu
noaște o continuă dezvoltare.

BELGRAD 5 (Corespondență de 
la S. Morcovcscu). Prezidiul Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia a 
hotărît ca cea de-a 4-a Conferință 
a U.C.I. să aibă loc în zilele de 10 
și 11 mai. Prezidiul a stabilit, de 
asemenea, ordinea de zi a conferin
ței. Stane Dolanț, secretairul Birou
lui Executiv al Prezidiului, va pre
zenta la conferință raportul privind 
activitatea în domeniul înfăptuirii 
programului de acțiuni al celei de-a

2-a conferințe și traducerii In viață 
a scrisorii președintelui U.C.I. și a 
Biroului Executiv al Prezidiului.

Prezidiul a examinat, totodată, 
sarcinile Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia în privința realizării pro
gramului de stabilizare economică, 
în legătură cu aceasta, Kiro Gli- 
gorov, membru al Biroului Execu
tiv al .Prezidiului U.C.I., a prezentat 
o expunere.

România, 
bune 

Japo- 
pentru 
mulțu-

înainte de prezentarea scrisorilor 
de acreditare, ambasadorul Nicolae 
Finanțu a fost primit și a avut o 
convorbire cu Masayoshi Ohira, mi
nistrul de externe al Japoniei.

li H El H
Guvernai Turcieia arcePtat' 

luni, demisia ’generalului Faruk Gur- 
ler din funcția de șef al Marelui Stat 
Major al forțelor armate turce — 
transmite agenția France Presse. 
Surse politice din Ankara apreciază 
că generalul Faruk Gurler a abando
nat funcția amintită pentru a putea 
candida ia alegerile prezidențiale, 
care urmează să aibă loc la 13 
martie’.

La Fraga au avut Ioc fu
neraliile Iui Radko Kaska, 
membru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. deputat în Adunarea fede
rală, ministru federal de interne al 
,R. S. Cehoslovace, și ale lui Michal 
Kudzej. șef de secție la C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care și-au 
pierdut viața în -timpul catastrofei 
aeriene ce s-a produs în Polonia. 
La mitingul de doliu au participat 
tovarășii Gustav Husak, Ludvik Svo
boda. Lubbmir Strougal și alți con
ducători de partid și de stat ai R. S. 
Cehoslovace. Se aflau de fată, de a- 
semenea, membrii delegației Ministe
rului de Interne al României, con
dusă de general-locotenent Grigore 
Răduică,’ prim-adjunct al 
lui, precum și membrii celorlalte 
delegații străine. Ultimul 
a fost adus de Vasil Bilak, membru 
a! Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

ministru-

o-magiu

BELGRAD VIZITA

Președintele P. C 
din Norvegia a pr

Plenara C.C. â! P.C. 
din Danemarca

pe
la

OSLO 5 (Agerpres), — Luni, tova
rășul Reidar Larsen, președintele 
Partidului Comunist din Norvegia, a 
primit pe tovarășa Ghizela Vass, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care a 
participat la cel de-al VIII-lea Con
gres al Partidului Socialist Popular 
din Norvegia.

în cadrul discuției desfășurate în- 
■ tr-o atmosferă prietenească, tovară
șul Reidar Larsen a transmis un căl
duros salut secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu.

LONDRA 5. — Corespondentul 
nostru transmite : Luni, în Central 
Hali din Palatul Westminster a avut 
loc conferința extraordinară a Con
gresului Sindicatelor Britanice, me
nită, după cum a declarat Victor 
Feather, secretar general al T.U.C., 
„să stabilească care va fi politica 
economică a sindicatelor în dispută 
cu guvernul". La conferință au par
ticipat peste 1 000 delegați, repre- 
zentind aproape 10 milioane membri.

Hugh Scanlon, ca și numeroși alți 
vorbitori, a arătat că documentul 
prezentat de Consiliul general al 
T.U.C. „oferă o alternativă con
structivă la politica guvernului", 
dar „este neclar in ceea ce privește 
căile prin care să se efectueze opo
ziția față de guvern". Liderul sin
dicatului minerilor, Joe Gormely, 
exprimînd punctul de vedere al 
unui mare număr de delegați,’ a 
propus să se adopte o hotărire pri
vind declanșarea unor acțiuni efi
ciente împotriva politicii autorități
lor, politică care pe de o parte „în
gheață" salariile, iar pe de altă parte 
lasă prețurile să crească.

Dezbaterile au evidențiat că în 
rîndul Congresului sindicatelor nu 
există o deplină unitate de vederi 
asupra căilor de acțiune. O serie 
de delegați au subliniat necesitatea 
întăririi unității rîndurilor mișcării 
sindicale". „Numai uniți, a spus 
Jack Johns, vom putea obține cîștig 
de cauză".

COPENHAGA 5 (Agerpres). — La 
Copenhaga au luat sfîrșit lucrările 
Plenarei C.C. al P.C. din Danemarca, 
desfășurate timp de două zile. Ple
nara a examinat probleme’ privind 
situația economică și politică d 
țară, planul de activitate al partidu
lui pe 1973, precum și chestiuni le
gate de pregătirea pentru alegerile 
din martie 1974 în organele locale 
ale puterii.

La lucrările plenarei a rostit o 
cuvîntar.e Knud Jespersen, preșe
dintele partidului, care s-a referit 
la crizele succesive ale sistemului 
valutar occidental și la o serie de 
aspecte ale participării Danemarcei 
la Piața comună.

Plenara a adoptat un apel către 
oamenii muncii și sindicatele daneze 
de a lupta și mai ferm pentru satis
facerea revendicărilor clasei mun
citoare și pentru îmbunătățirea si
tuației maselor muncitoare.

Agențiile Reuter șî Associated . 
Press anunță că liderii organizații
lor sindicale reuniți la Conferința 
extraordinară a Congresului T.U.C. 
(Congresul Sindicatelor Britanice) 
au adoptat, luni, o rezoluție refe- 

' ritoare 
curînd 
ționale 
Anglie.

ț

la organizarea — „cit mai 
posibil" — a unei greve na
de 24 de ore în întreaga

DJAKARTA
s

Condamnarea la moarte 
a lui M. Munir

DJAKARTA 5 (Agerpres). — Tri
bunalul din Djakarta l-a condamnat 
luni la moarte pe M. Munir, membru 
în Biroul Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din In
donezia, interzis de autorități, infor
mează agenția T.A.S.S. M. Munir a 
fost acuzat de participare la „com
plot". După cum transmite agenția 
citată, reluînd o emisiune a agenției 
indoneziene de știri „Antara", M. 
Munir a cerut revizuirea cazului său 
la Curtea de apel din Indonezia.

< NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

> O primă remarcă a 
I observatorilor de aci 
î> în legătură cu rezul- 
1 țațele oficiale publica- 
j te mai sus este aceea 
. cu privire la partici

parea la vot a alegă-
’ torilor, care ■ depă- 
( șește pe cel înregis-
> trat la alegerile 
I 1967 și 1968.
) în baza tehnicii
1 votare, prevăzută 
j legislația franceză 
i vigoare, în primul 
; de scrutin sint decla- 
’ rați aleși acei candi-
> dați care în circum-
> scripția lor electorală 
ș obțin peste 50 la sută 
$ din voturile exprima-
> te.
. Lupta strînsă care 
’ s-a desfășurat între 
’ diferitele formații po-
> litice a fost reflectată
> în alegerea, în cadrul
> acestui prim tur de 
ț scrutin, a unui număr 
i de deputați mai mic 
, decît la alegerile din 
’ anii precedenți. Zia- 
* rul „Le Monde" infor- 
1 mează că, în cadrul a-
> legerilor de duminică, 
s numai 59 de candidați 
. au reușit să obțină 
. majoritatea absolută 
’ necesară desemnării 
’ ’ lor în forul legisla-
> tiv al țării, în vreme
> ce în 1967 și în 1968 
I acest număr se ridi- 
4 ca, numai în metro- 
, polă, la 72 și, respec- 
. tiv, 144.

în ceea ce privește 
‘ numărul de voturi.
> presa de aci remarcă, 
1 de asemenea, că nici 
» una din cele două 
j principale coaliții — 
j cea a majorității gu- 
, vernamentale și cea a

stîngii — n-au întru
nit un total care să

la sută 
expri-

din
de 
de 
în 

tur

reprezinte 50 
din voturile 
mate.

Rezultatele 
trate ilustrează 
sensibil avans al for
țelor de stînga și în
deosebi faptul că, 
prin voturile masive 
exprimate în favoarea 
sa, Partidul Comunist 
confirmă și își conso- 

de
o-

înregis-
un

lidează poziția sa 
principal partid al 
poziției în Franța.

Cu cele 38,12 
sută din sufragiile 
primate, grupările ț 
litice care au alcătuit 
pînă acum majoritatea 
guvernamentală au în
registrat, după cum 
remarcă presa france
ză de luni, un recul în 
raport cu voturile to
talizate de ele în ale
gerile legislative din 
1967. „Cert este — apre
ciază agenția France 
Presse — că partidul 
U.D.R. nu va putea 
deține singur majori
tatea în Adunarea Na
țională, așa cum a fost 
cazul la alegerile pre
cedente".

Cu 12.56 la sută din 
voturi, gruparea denu
mită a „reformatori
lor",. constituită din 
„Partidul Radical" și 
„Centrul democrat", se 
situează sub media 
rezultatelor obținute 
de formațiile respec
tive în trecut. Se 
consideră totuși că a- 
ceastă formație ar 
putea avea un impor
tant rol de arbitru a- 
tît în ce privește des
fășurarea celui de-al 
doilea tur de scrutin, 
cît și în cadrul viito
rului parlament.

începînd de luni di-

la 
ex- 
po-

mineață, grupările po
litice franceze sint 
concentrate asupra 
pregătirii celui de-al 
doilea tur de scrutin, 
la care participă toți 
candidații care au ob
ținut minimum 10 la 
sută din voturi și la 
care va fi declarat ales 
candidatul ce obține 
cel mai mare număr 
din voturile exprimate, 

în vederea scrutinu
lui de duminică, 
tele majore ale 
pârilor politice 
consultă pentru 
bili retragerea 
candidați slab 
în primul tur. 
reevaluări care 
fectuează în 
de alianțele 
ale diferitelor grupări 
aflate în competiția 
electorală urmează a 
fi anunțate oficial 
pînă la sfîrșitul zilei 
de marți.

Reamintim 
conformitate 
legerea de 
dintre P.C. 
Partidul
Mișcarea stîngii radi- 
cal-socialiste, în al 
doilea tur de scrutin 
aceste partide 
sprijini pe acela 
tre candidații lor 
a fost cel mai 
plasat în primul 
de scrutin Astfel, a 
doua manșă electora
lă, care se va desfă
șura peste cinci zile, 
va avea un caracter 
decisiv pentru confi
gurația viitorului par
lament.

sta- 
gru- 

se 
i a sta- 

unor 
plasați 
Aceste 

! se e- 
funcție 
politice

că, în 
cu înțe- 
principiu 
Francez, 

Socialist și

vor 
din- 
care 
bine 

tur

Paul
DIACONESCU

Paris

Consolidarea pozițiilor
Unității Populare

Pînă luni seara, rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate du
minică în Chile erau in linii mari cunoscute, cu excepția celor din pro
vincia Santiago, unde despuierea urnelor a fost mai dificilă din cauza 
numărului mare de sufragii exprimate. Aceste rezultate reflectă o ten
dință de sporire a numărului de mandate deținute de coaliția Unității 
Populare în cele două Camere ale Parlamentului chilian.

BELGRAD 5 — Corespondentul 
nostru transmite : Ministrul aface
rilor externe al Cehoslovaciei, Bo- 
huslav Chnoupek, a sosit luni la 
Belgrad, într-o vizită oficială de pa
tru zile.

Ministrul cehoslovac va avea 
convorbiri cu Miloș Minici. vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral și secretar federal pentru afa
cerile externe, precum și cu alte 
persoane oficiale iugoslave în legă
tură cu colaborarea dintre cele două 
țări și unele probleme internaționa
le. într-o declarație făcută la sosi
re, ministrul Chnoupek a subliniat 
că vizita poate constitui un stimu
lent însemnat pentru, relațiile din
tre Cehoslovacia și Iugoslavia.

România la Tîrgul 
internațional

„Căminul ideal"

Biroul narcoticelor protestează

Se cere a fi subli
niată, în primul rînd, 
dinamica voturilor ex
primate la consulta
rea electorală de du
minică. Dacă la alege
rile 
1970 
Iară 
sută 
rilor. 
precierile (cu o oare
care marjă de apro
ximație, nefiind cu
noscute încă rezulta
tele oficiale din pro
vincia Santiago) indi
că, pentru forțele 
populare, un procen
taj de aproximativ 40 
la sută. O imnortanță 
deosebită au, ca sem
nificație politică, ale
gerile de senatori. în 
Senat, 25 din repre
zentanți nu au intrat 
tn circuitul alegerilor 
mandatele lor neajun- 
gînd încă la scadență 
Din celelalte 25 de 
mandate, discutate în 
cursul alegerilor 
duminică. 
Ponulară 
U S O P O 
Populară 
independentă 
ga) — 1, iar

prezidențiale din 
Unitatea Popu- 

obținuse 36,2 la 
din totalul votu- 

in prezent a-

de 
Unitatea 

avea opt. 
(Uniunea 

grupare 
de stin- 

partidele

de opoziție — 16. Po
trivit rezultatelor cu
noscute pînă luni sea
ra, Unitatea Populară 
a cîștigat nouă locuri 
de senatori în cursul 
alegerilor de dumini
că, la care s-ar mai 
putea adăuga alte două 
posibile mandate în 
provincia Santiago. 
Coaliția de dreapta — 
așa-numita „Confede
rație a democrației" — 
obținuse, , pînă luni 
seara, un număr de 
11 locuri de senatori.

în 
taților 
toate 
locuri. ... ______ ___
poziție a acesteia, U- 
nitatea Populară de
ținea 54 de mandate, 
iar opoziția centristă 
și de dreapta — 93 
Rezultatele cunoscute 
arată că forțele popu
lare au obținut pînă 
in prezent 62 de locuri, 
iar opoziția — 88.

Rezultatele indică, 
oricum, o consolidare 
a pozițiilor Unității 
Populare, o creștere 
a adeziunii la politica 
schimbărilor structu
rale promovate de pu-

Camera Depu- 
s-au reînnoit 

cele 150 de 
în vechea com-

terea executivă, pe 
baza unui program cu 
conținut revoluțio
nar. Creșterea ponde
rii Unității Populare 
în Congresul Național 
reprezintă un succes 
al stingii, al forțelor 
democratice care for
mează alianța guver
namentală — pe sce
na politică chiliană în 
general, și a vieții 
parlamentare în spe
cial — știut fiind că 
opoziția transforma
se parlamentul în 
principalul său instru
ment de obstrucție și 
spera ca la aceste a- 
legeri să-și întărească 
pozițiile majoritare. 
Este adevărat că. par
tidele de opoziție, 
luate împreună. vor 
păstra o majoritate, 
deși redusă, dar ale
gerile au demonstrat 
diminuarea bazei lor 
electorale și eșecul 
planului de a obține 
două treimi în Con
gres.

Eugen POP
Santiago de Chile

Regina Angliei a aprecia! ex
ponatele țării noastre

LONDRA. 5 — Corespondență 
de la N. Plopeanu. Luni, 
in marea sală Olympia din 
Londra, s-a deschis cea de-a 
50-a ediție jubiliară a Tîrgului 
internațional „Căminul ideal". 
La actuala ediție participă mai 
multe sute de firme și între
prinderi din numeroase țări, 
printre care și din România.

Întreprinderile românești par
ticipă cu o expoziție proprie, 
care ocupă o suprafață de 420 

și 
pre- 
gar- 
ara- 
me- 
sti- 
de

metri pătrați. Varietatea 
înalta calitate a obiectelor 
zentate de țara noastră — 
nituri de mobilă, frigidere, 
gazuri și alte articole de 
naj, covoare, porțelanuri, 
clărie și cristaluri, obiecte 
artizanat, produse agroalimen- 
tare — ilustrează realizările e- 
conomiei românești.

La festivitatea de deschi
dere a tîrgului a participat 
Regina Ellsabeta a ll-a. La in
trarea în expoziția românească, 
suverana Angliei a fost salu
tată de ambasadorul României 
la Londra, Pretor Popa, care, 
apoi, i-a prezentat principalele 
exponate. Regina Elisabeta a 
apreciat frumusețea costumelor 
naționale, coloritul și finețea 
covoarelor, ca și înalta calitate 
a garniturilor de mobilă expuse.

I

Un studiu între
prins la cererea gu
vernului american dez
văluie că traficanții de 
droguri sînt puși în li
bertate în schimbul u- 
nor cauțiuni derizorii. 
Biroul contra narcoti
celor și drogurilor 
periculoase (BNDD) 
arată în studiul său 
că cei 422 de trafi- 
canți eliberați pe cau
țiune în 1970 au con
tinuat să se ’ocupe cu 
vînzarea ilicită a dro
gurilor.

Printre persoanele 
citate în acest studiu 
se numără și un in
divid arestat la De
troit la data de 8 de
cembrie 1970. asupra 
căruia s-au găsit mai 
multe uncii de heroi
nă (o uncie = circa 28 
gr). Eliberat contra 
unei cauțiuni de nu
mai 1 000 de dolari, a 
fost arestat din nou, 
după 10 luni, de data 
aceasta fiind surprins 
cu o cantitate de 4.5 
kg de heroină — can
titate ce reprezintă 
milioane de dolari. A 
fost din nou eliberat

în schimbul unei cau
țiuni derizorii, 
de... 2 000 dolari, pen
tru ca la data de 
14 iunie 1972 să se 
găsească asupra lui 
aproximativ o jumă
tate kilogram de he
roină. Două zile mai 
tîrztu a fost din nou 
pus în libertate con
tra sumei de 5 000 
dolari.

Statisticile arată că 
77 la sută din cei 422 
de traficanți de stupe
fiante au fost elibe
rați contra unor cau
țiuni mai mici de 
10 000 dolari, din care 
numai 10 la sută plă
tite în bani peșin. 19 
la sută au fost elibe
rați în urma simplei 
promisiuni că se vor 
prezenta la proces. 71 
la sută au fost elibe
rați pe cauțiune pen
tru o perioadă de a- 
proximativ trei luni, 
în timp ce 37 la sută 
au fost puși în liber
tate pentru o peri
oadă de pînă la un 
an. 40 la sută mai fu
seseră și înainte ares
tați pentru trafic de

doar
stupefiante, in timp ce 
20 la sută ispășiseră 
condamnări pentru 
vînzare ilegală de 
droguri. 65 la sută au 
fost surprinși făcînd 
trafic de stupefiante 
după eliberarea pe 
cauțiune. 23 la sută 
au avut asupra lor în 
momentul arestării 
mai mult de un kilo
gram de heroină.

John E. Ingersoll, 
directorul Biroului 
contra narcoticelor și 
drogurilor periculoase, 
declara la terminarea 
cercetărilor că au fost 
făcute recomandări 
Congresului privind 
limitarea eliberărilor 
pe cauțiune, majorarea 
substanțială a cuantu
mului cauțiunilor și 
scurtarea perioadei de 
timp dintre arestarea 
și judecarea trafican- 
ților de stupefiante.

în caz contrar, se 
arată în studiul amin
tit, lupta împotriva 
traficului de stupe
fiante devine, pur și 
simplu, fără obiect.

T. P,

Semnificațiile unei demisii
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Carlos de Santama
ria, președintele Co
mitetului inter-ameri- 
can al așa-numitei 
„Alianțe pentru pro
gres" și-a prezentat 
demisia din înaltul 
său post. Demisia 
lui Santamaria a ofe
rit multor latino-ame- 
ricani 
revelații ; ei au 
coperit că 
mai există, fie numai 
cu numele, deși o cre
deau de mult 
dată.

După cum se 
„Alianța pentru 
greș" a fost 1_____
încă în 1961 de fostul 
președinte al S.U.A., 
John Kennedy, pentru 
„ridicarea prosperi-

prilejul unei 
des- 

„Alianța"

dece-

știe, 
pro- 

Iansată

tății 
fere", 
n-au 
tatea. 
lianței" n-a adus 
o rezolvare a stringen
telor probleme cu 
America Latină 
confruntată. Tot 
insistent, diferite 
sonalități politice 
țările Americii Latine 
denunțau „Alianța" ca 
un paravan menit să 
asigure promovarea 
intereselor unor mari 
trusturi. Pînă la urmă, 
„ajutorul" promis s-a 
transformat în sub
venții acordate firme
lor americane pentru 
investiții pe continen- ' 
tul sud-american.

întregii emis-
Aceste intenții 

coincis cu reali- 
Programul „A- 

nici
care 
este 
mai 
per- 
din

Motivîndu-și demi
sia, Santamaria a ară
tat că între modul în 
care sînt concepute re
lațiile interamericane 
și realitățile noi apă
rute în lume există o 
adîncă incompatibilita
te. A sosit timpul — a 
precizat el — să se 
recunoască pluralitatea 
regimurilor sociale 
create în ultima vreme 
în emisfera sudică și 
să se „acționeze în 
concordanță cu reali
tățile politice". Cuvin
te pe care mulți le 
interpretează ca pece
tluind inevitabilul sfîr- 
șit al „Alianței pentru 
progres".

A. M<
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