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O „ACUM PRINCIPALUL 
ESTE funcționarea ca 
ceasornicul a noilor 
structuri organizatorice, 
a întregului mecanism 
productiv" o SE POATE 
Încheia insamința- 
REA PORUMBULUI IN 
ZECE ZILE? (Ancheta 
„Scînteil") • Pe un 
șantier tînăr n-au ce 
câuta obiceiuri îmbă- 

trînlte • SPORT

a primit pe
externe

al Luxemburgului

IN ATENȚIE

NORMELE
DE CONSUM
de materii prime, materiale, 
combustibil și energie

O anchetă privind indicele de folosire 
și economisire a metalului în construcția 
de mașini

Aspecte practice ale unei probleme e- 
conomice și tehnologice, de disciplină și 
competență profesională

După cum este cunoscut, o sar
cină economică de cea mai mare în
semnătate a planului pe acest an, ca 
de altfel a Întregului cincinal, o con
s’ tuie reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, prin revizuirea și 
micșorarea continuă a normelor de 
consum de materii prime, materiale, 
energie și combustibil, prin întrona
rea unei discipline ferme in respecta
rea consumurilor materiale și înca
drarea in indicii prevăzuți. Este un 
obiectiv de maximă importanță pen
tru fiecare colectiv de întreprindere 
și centrală industrială, pentru fie
care ramură a economiei, intrucît pe 
această cale se obțin sporuri însem
nate de producție din resursele ma
teriale de care dispunem, se asigură 
creșterea mai rapidă a venitului na
țional — ?i aceasta este interesul 
fiecărui om al muncii, al ridicării 
nivelului de trai al întregului popor. 
Este suficient sâ arătăm că reduce
rea cu un procent a ponderii chel
tuielilor materiale în industrie la ni
velul anului 1973 echivalează cu un 
spor de venit național de circa 4 mi
liarde lei. Iată de ce, relevind legă
tura directă ce există intre nivelul 
la care se situează consumurile de 
materii prime și materiale si mări
mea cheltuielilor materiale de pro
ducție, Plenara C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. a subliniat 
cu tărie ca întreprinderile să exami
neze cu cea mai mare atenție și răs
pundere cauzele care au dus la de
pășirea normelor de consum și să 
stabilească măsuri ferme și cuprin
zătoare pentru reducerea lor rapidă, 
aceasta fiind o condiție esențială pen
tru realizarea in condiții de eficiență 
economică sporită a sarcinilor 
producție în acest an hotăritor 
cincinalului.

Rezultatele bune obținute într-o se
rie de întreprinderi, in primul tri
mestru al anului, concretizate in în
semnate cantități de metal și alte 
biaterii prime economisite, atestă că 
există preocupări pentru reducerea 
continuă a consumurilor specifice, 
prin perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație și reproiectarea construc
tivi a produselor, prin întărirea dis-

de 
'al

ciplincl tehnologice și crearea 
puternic curent de opinie in favoa
rea gospodăririi cu răspundere a 
resurselor de materii prime și mate
riale. Elocvent in acest sens este 
faptul că in ramura industriei meta
lurgice ponderea produselor noi sau 
reproiectate reprezintă 23.3 la sută 
comparativ cu aceeași perioadă 8 
anului trecut, cind procentul era de 
numai 13 la sută ; la o serie de în
treprinderi — Uzina de mașini elec- 
trice-București, ..Republica" și „Tim
puri noi" din Capitală, uzina. „Me
talurgica" din Buzău, Uzina construc
toare de mașini-Reșița, „Electropu- 
tere"-Craiova — volumul economiilor 
de metal se ridică de la citeva zeci 
la sute de tone.

Din multitudinea de exemple oferi
te de bilanțul primului trimestru ne 
oprim asupra unuia — uzina de mo
toare și compresoare „Timpuri noi" 
din Capitală — semnificativ nu atit 
prin volumul economiilor de metal 
obținute, cit mai ales prin consecven
ta cu care colectivul de aici acționea
ză in direcția reducerii normelor de 
consum. Cele 14 tone metal economi
site in decursul primului trimestru 
au la. bază, în principal, reducerile 
mari ale normelor de consum înre
gistrate la electrocompresorul de 10 
mc și cel pentru vopsitorie cu cîte 
76 kg și, respectiv, 4 kg pe bucată, 
la grupa de compresoare de 
500—2 000 litri minut cu 8 kg pe bu
cată etc. Cu rezultate la fel de însem
nate s-au încheiat și o serie de mă
suri cu caracter tehnologic. Mențio
năm intre acestea extinderea matri- 
țării și refulării la cald a unor piese, 
turnarea in cochilie a unor repere de 
mare complexitate, modificarea con
structivă a șasiului pentru electro
compresorul de vopsitorie etc.

— Nu există limite de netrecut tn 
economisirea de metal, de materii 
prime și materiale in general — ne-a 
spus inginerul principal Marin Preda, 
din cadrul serviciului tehnologic al 
uzinei. In prezent, colectivul nostru

Constantin DUMITRU

103 ani de la nașterea
lui Vladimir llici Lenin

Alături de forțele revoluționare și progresiste de 
pretutindeni, comuniștii. întregul nostru popor ani
versează împlinirea a 103 ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin, marele ginditor și conducător revoluțio
nar marxist Așa cum este cunoscut, Lerdn și-a con
sacrat întreaga viață luptei pentru eliberarea socială 
și națională a popoarelor din Rusia țaristă, cauzei 
revoluției proletare și făuririi comunismului ; conti
nuator al operei marilor înaintași. Marx si Engels, 
el a avut un ro] important in dezvoltarea materia
lismului dialectic și istoric, pe baza studierii evolu
ției societății la sfirșitul secolului trecut și începutul 
actualului secol, u îmbogățit cu noi concluzii filozo-

fia șl economia politică marxistă, tezaurul comunis
mului științific.

Lenin a îmbinat armonioi însușirile omului de ști
ință cu cele ale omului de acțiune, ale conducătoru
lui politic și revoluționarului înflăcărat. Organizator 
și conducător al proletariatului În lupta pentru cu
cerirea puterii șl făurirea aocletățil comuniste, el și-a 
legat indisolubil numele de crearea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, de înfăptuirea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, piatră de hotar 
in istoria omenirii, de făurirea statului sovietic — 
primul stat al muncitorilor și țăranilor.

Vitalitatea ideilor marxist-leninismuluî, ale comu
nismului științific este demonstrată de profundele 
transformări revoluționare care și-au pus amprenta 
asupra evoluției istorice in secolul XX : victoria so
cialismului în 14 state ale lumii ; formarea a zeci de 
noi state independente pe ruinele sistemului colonial 
al imperialismului ; dezvoltarea continuă a mișcării 
comuniste șl muncitorești internaționale ; afirmarea 
crescindă a uriașelor forțe ale păcii, democrației și 
socialismului, a voinței popoarelor de a-șl decide sin
gure soarta.

Fidelitatea neabătută față de Ideile comunismului 
științific, efortul mereu mai rodnic, pe măsura matu
rizării și călirii revoluționare, de a le aplica In mod 
creator, potrivit particularităților și cerințelor speci
fice ale țârii noastre, străbat, asemenea unui fir roșu, 
întreaga activitate a Partidului Comunist Român, ca
racterizează politica partidului de edificare a socie
tății socialiste pe pămintul patriei.

Atenția deosebită acordată de Partidul Comunist 
Român înarmării membrilor de partid, maselor largi 
ale poporului cu concepția materialismului dialectic si 
istoric, in cadrul programului de educație comunistă, 
își găsește o expresie semnificativă In vasta activitate 
desfășurată in tara noastră de editare a scrierilor lui 
Marx, Engels, Lenin. Este binecunoscut că întreaga 
operă a lui Lenin a fost tipărită in limba română (se
ria Opere, în 40 volume, si seria Opere complete. în 55 
volume), numeroase lucrări fiind editate și in volume 
separate sau in culegeri tematice. Din 1944 și pină azi 
au fost tipărite în total, din lucrările lui Lenin. 174 
titluri, cu un tiraj de 6.5 milioane exemplare.

Omagiind amintirea lui V. I. Lenin. întregul nostru 
nooor își consacră forțele înfăptuirii politicii Partidu
lui Comunist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, factor hotăritor de sporire a 
anortului României socialiste la triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului in lume.
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

IN SPIRITUL BUNELOR

(Continuare in pag. a III-a)

X

STRADA, PIAȚĂ, îNstmmâ ’
MARE LUCRU 

E SÂ GÎNDEȘTI 
BINE !

Am vizitat, rind pe 
rind, ghișeele întreprin
derii comunale, pe cele 
ale serviciului de spațiu 
locativ, de la starea ci
vilă, ghișeul „sesizări și 
reclamații", registratura. 
Pe scurt, am bătut la 
toate ușile instituțiilor 
publice subordonate con
sulului popular. O primă 
constatare : lume puțină. 
De unde și întrebarea : 
sint mai operativi func
ționarii publici din Bra
șov ? Tovarășul Dumi
tru Mosora, secretarul 
comitetului executiv al 
consiliului popular mu
nicipal, e cu totul de altă 
părere.

— Eliminarea aglome
rației excesive de la ghi
șeele noastre publice are 
altă explicație. Pur si 
simplu, am extins și am 
împărțit in schimburi, 
după cum lucrează și sa- 
lariații uzinelor, progra
mul de lucru cu publicul. 
Cu o vreme in urmă, 
ghișeele erau deschise 
abia 2—3 ore pe zi. iar 
acum stau zilnic la dis
poziția solicitantilor 5—6 
ore. Vechile scheme de 
organizare și vechile for
mule de lucru cu publ:- 
cul au fost înlăturate șl 
în alte sectoare.

— De pildă ?
— Ani in șir. cetățenii 

băteau drumurile și își 
iroseau timpul deplarin- 
du-se din cele mai înde
părtate cartiere spre cen
tru. la sediile diferitelor 
Întreprinderi furnizoare 
de servicii. Veneau să 

X__________________

plătească apa. gazul, ca
nalul, electricitatea, chi
ria și alte diferite taxe 
pentru servicii personale. 
Am hotărit ca ghișeele 
pentru încasări să-și 
mute sediile in principa
lele cartiere, acolo unde 
locuiesc majoritatea abo- 
naților. Și încă ceva : 
pentru orice neînțelegeri, 
litigii, cereri deosebite, 
un reprezentant al consi
liului popular stă perma
nent la dispoziția publi
cului.

seră, fasole, cartofi, car
ne, păsări, ouă, fructe, 
semințe, flori, prune a- 
fumate, morcovi, țelină, 
pătrunjel, păstirnac, gulii, 
ridichi negre, lapte, cea
pă verde, usturoi, smîn- 
tină, arpagic, griu, po
rumb, brinzeluri, pastra
ma de oaie. Cam atit 
Ba nu. Am omis esen
țialul : pita și... slana !

— Pentru luna aprilie, 
e bine aprovizionată pia
ța, ii spun tovarășului 
de drum, I. Mihai, șeful

ÎN BRAȘOV
în drum prin oraș, 

mă gindeam la măsurile 
acestea organizatorice 
simple, ușor de luat, la 
îndemina oricărui consi
liu popular. Tocmai a- 
tunci am zărit in fața 
unui bloc cițiva oameni. 
Aranjau pe „categorii" 
niște ghete uzate.

— Ce faceți aici ?
Ne-au spus că sint de 

la cooperația meșteșugă
rească. Preluau de la 
domiciliu, pentru repa
rații. Încălțămintea loca
tarilor...

UNDE PUSÂȘI
MARINE CUSTURA?

Piața centrală. Lume, 
lume și... salată verde, 
varză murată, ceapă us
cată, castraveți, roșii de

magazinelor Gostat din 
localitate.

— Este.
— Dar Brașovul nu 

are o legumicultura prea 
dezvoltată...

— Exact Pe cetățean 
însă nu-1 interesează a- 
cest „amănunt". El vine 
la piață să cumpere. 
Trebuia găsită o soluție. 
Astfel, comercianții locali 
și-au creat legături cu 
producătorii din întreaga 
țară. Delegații organiza
țiilor comerciale locale 
cutreieră mai ales Bana
tul și zonele din sudul 
țării. Comunică C.A.P.-u- 
rilor și Gostaturilor pre
țurile mărfurilor, condi
țiile noastre și Ie Invită 
la noi.

— Ce fel de condiții ?
— Păi. oamenii care 

vin din sud trebuie sâ

aibă unde dormi, unde 
se spăla, unde minca. 
Primăria a amenajat, 
chiar in piață, dormi
toare pentru producătorii 
care vin din țară. Cu 
grupuri sanitare, cu apă 
curentă. Și oamenii vin. 
Abundenta de marfă a 
permis pină acum auto
rităților locale să reducă 
prețurile in citeva rin- 
duri.

Am dat o raită pe la 
dormitoarele producători
lor din sud. în ziua 
aceea se pare că era o 
„invazie" de... olteni. 
Mincau.

— Mărine, Mărine ! 
Unde pusășl mă. custu
ra? — întrebă unuL

— No, vedeți ? — zise, 
zimbind, șeful magazi
nelor Gostat

DAR PACIENȚII 
CE SĂ FACĂ ?

— Aceasta ar fi, pe 
scurt, povestea mea, în
cheie vorba Gh. Neogo- 
vici din Vama Buzăului. 
11 intilnisem la policli
nica nr. 1 din Brașov. 
Povestea lui — poveste 
complicată. Venise aci 
pentru a... 8-a oară. Fără 
rezultat. In fața cabine
tului O.R.L. (unde voia 
să intre) erau 15—20 de 
oameni. Intru in vorbă 
cu ei. N-aveau bon de 
ordine și, prin urmare, 
nu știau dacă in ziua 
aceea vor apuca sau nu 
sâ pătrundă înăuntru. Pe 
ușa cabinetului — nici o 
indicație. La alte cabi-

Gh. GRAURE

(Continuare 
in pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, vineri după-amiază, pe Gas
ton Thorn, ministrul afacerilor ex
terne al Luxemburgului, care face 
o vizită neoficială în țara noastră.

A participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Mulțumind pentru întrevederea 
acordată, ministrul luxemburghez 
a subliniat că ti revine plăcuta 
însărcinare de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea Alteței Sale Regale. Marele 
Duce Jean de Luxemburg, un 
mesaj de prietenie și cele mal 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate poporu
lui român.

Ministrul Gaston Thorn a rele
vat în continuare că suveranul tă
rii sale, cercurile politice și po
porul luxemburghez păstrează o 
vie amintire vizitei șefului statului 
român, care a lăsat o puternică im
presie, oaspetele apreciind că a- 
cest eveniment remarcabil a re
prezentat o pregnantă expresie a 
bunelor relații dintre Luxemburg 
șl România, a dorinței lor de a con
lucra mai strîns în toate dome
niile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit cu satisfacție amabilul me
saj și a rugat să se transmită Ma
relui Duce Jean de Luxemburg un 
cordial salut, împreună cu căl
duroase urări de fericire persona-

1 lă, de bunăstare și progres po
porului luxemburghez.

în același timp, președintele 
Consiliului de Stat a dat o apre
ciere deosebită evoluției pozitive» 
relațiilor prietenești șl de colabo
rare multilaterală dintre România 
șl Luxemburg.

In continuare, 
Nicolae Ceaușescu 
Gaston Thom au abordat proble
me actuale ale vieții internaționa
le. Schimbul de vederi a eviden
țiat voința celor două țări de a-șl 
aduce și în viitor contribuția la 
promovarea unor relații de colabo
rare și înțelegere, întemeiate pe 
principiile dreptului internațional 
între statele continentului nostru, 
de a participa activ la pregătirea 
conferinței gen erai-europene, la 
edificarea unui climat de securitate 
șl pace în lume.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

președintele 
șl ministrul
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NOASTRE TRADIȚIICinstim prin muncăsărbătoarea muncii
In Județul Prahova 7 

șantiere industriale cu gra
ficele de lucrări realizate 
pg 4 luni. Constructorii și mon- 
torii de pe șantierele unor impor
tante obiective industriale din județ, 
aparținind de Trustul de construcții 
industriale Ploiești, au reușit, in ca
drul întrecerii socialiste, să-și depă
șească sarcinile prevăzute in grafi
cele lor pe 4 luni. Astfel, după cum 
ne informează beneficiarii, halele de 
producție de la irFeroemail“ sint în 
avans cu aproape 2 luni de zile ; de 
asemenea, lucrările pe șantierul Fa
bricii de mucava Scăeni, de la „Avi- 
cola“-Băicoi și complexul de porcine 
al I.A.S. Stăncești sint in avans. Alte 
trei importante șantiere ce aparțin 
de întreprinderea de construcții in
dustriale și montaje Brașov sint și 
ele avansate cu lucrările față de gra
ficele lunii acesteia.

40 000 tone de fontă 
pesîe planul la zls au produs 
la Combinatul siderurgic din Galați, 
in intimpinarea zilei de 1 Mai. Cu 
acest succes siderurgiștii gâlățeni au 
realizat, deja, 80 la sută din angaja
mentul anual asumat in întrecere.

Ieri, la ora 15,15, la 
noua fabrică din Caracal 

a avut loc un eveniment deosebit : 
ieșirea de pe banda de montaj a pri
melor vagoane realizate aici. Sint 
vagoane de marfă de mare capaci
tate (63 tone) care vor fi livrate, in 
următoarele zile, beneficiarilor.

Produse de calitate.,nscrl- 
indu-se pe făgașul Îmbunătățirii con
tinue a calității produselor, creșterii 
competitivității lor, colectivul Fabri
cii de tricotaje din Miercurea Clue, 
in perioada ce a trecut de la in- 
ceputul anului, a obținut rezultate

remarcabile. Astfel, ponderea produ
selor de calitatea I se ridică la 
83,1 la sută din totalul producției 
față de 80 la sută planificat.

Din inițiativa comitetu
lui sindicatului șl a comi
tetului oamenilor muncii, 
la întreprinderea mecanică din Ro
man s-a desfășurat un valoros 
schimb de experiență, la care au 
participat numeroși specialiști din 
uzină și alte unități constructoare de 
mașini-unelte și de prelucrare a 
lemnului, din institute de cercetări 
și proiectări. Au fost abordate teme 
privind : procedeele moderne de ob
ținere a unor subansamble de înaltă 
precizie la mașini-unelte, reducerea 
consumului specific de metal, tipi
zarea in construcția de mașini-unelte 
de prelucrat lemnul ș.a. Opiniile ex
primate și măsurile preconizate se 
dovedesc a fi de mare utilitate pen
tru imbunătățirea caracteristicilor 
tehnico-funcționale ale mașinilor- 
unelte și ridicarea prestigiului pro
duselor românești in domeniul con
strucție! de mașini.

Utilaje care produc îna
inte de termen. La intr®Prlnde- 

rea metalurgică din Aiud, unitate în 
curs de dezvoltare, au sosit înainte 
de termenul de montaj un număr 
important de mașini și utilaje. Con
ducerea întreprinderii a luat măsuri 
operative pentru a asigura intrarea 
lor in producție prin montarea pe 
amplasamente provizorii. Au fort 
montate, astfel, un număr de 35 ma
șini-unelte. în primul trimestru al 
acestui an aceste mașini au realizat 
o producție in valoare de peste 3.6 
milioane lei. Prin punerea în func
țiune provizorie a unor asemenea 
mașini și utilaje, întreprinderea me
talurgică din Aiud a realizat în ul
timii doi ani o producție suplimen
tară in valoare de 50 milioane lei.

IN PAGINA A VI-A:
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slatina,- Oamenii care 
asigură fluxul continuu 

al aluminiului
Supranumit „metalul secolului XX", „argin

tul de argilă", aluminiul are o căutare extraor
dinară în industria modernă : în producția de 
avioane, automobile, în electrotehnică, in con
strucții, in producția bunurilor de consum. De 
irei ori mai ușor decît fierul, mai rezistent ca 
acesta la acțiunea agenților chimici și, in aliaje, 
cu parametrii mecanici apropiați sau chiar su
periori, cel mai răspindit metal din natură a 
rămas, multă vreme, cunoscut numai sub for
ma compușilor săi ; n-au trecut nici o sută de 
ani de cînd savanțli au descoperit că poale fi 
separat, obținut în stare pură, prin electroliză. 
Din bauxită — un soi de argilă — se obține 
alumina, iar aceasta, in amestec cu alți com
puși ai aluminiului, este descompusă prin elec
troliză la o temperatură apropiată de 1000°C. 
Metalul topit este transportat intr-un cuptor șl, 
de aici, este turnat în lingouri, bare, plăci ori e 
prefăcut in uriași colaci de sirmă argintie.

Cit de mari efor
turi cere și cit de di
ficilă este realizarea 
practică, la scară in
dustrială, a operațiuni
lor descrise in două 
fraze aparent simple 
am înțeles abia după 
ce am vizitat Uzina de 
aluminiu de la Slati
na. Elementul vital 
al întregii tehnologii 
este, desigur, energia 
electrică : mi-a» fost 
greu, totuși, in timp 
ce mă apropiam de o- 
ras. să pricep rostul 
alitor linii de înal
tă tensiune care con
verg spre uzină din 
toate direcțiile, ca fi
rele rad laie ale pin- 
zei unui gigantic și 
fermecat pălanien. Mi 
s-a explicat că func
ționarea uzinei soli
cită tot atîta ener
gie electrică cit ju
mătate din locuințe

le aflate in mediul ur
ban.

Asigurarea acestui 
..curent oontinuu" (la 
drept vorbind, nici nu 
era nevoie de ghili
mele. deoarece cu
rentul utilizat pentru 
electroliză este conti
nuu si in sensul teh
nic al cuvîntului) a 
constituit preocuparea 
esențială a proiectan- 
ților și este, in pre
zent. comandamentul 
principal pentru toți 
cei care lucrează in 
uzină. Pentru redre
sarea curentului al
ternativ. de pildă, sint 
prevăzute, la fieca
re linie, cile două sta
ții : dacă una 9uferă 
vreun deranjament, 
intră în funcțiune, au
tomat. cealaltă.

— în asemenea mo
mente, de risc maxim 
— explică ing. Alex.

Orzață, șeful unei sec- 
.ții de electroliză — 
echipele noastre de ln- 
treținere-reparatii trec 
imediat la acțiune, 
pentru a readuce la 
normal, in cel mal 
scurt timp, statia a- 
flată în „pană". Cu 
prilejul căderilor ma
sive de zăpadă de la 
începutul lunii mar
tie, oamenii din secție 
au dovedit din nou a- 
tașamentul lor pentru 
uzină ; deoarece dru
murile erau înzăpezi
te și navetiștii din 
schimbul al doilea 
n-aveau cum să vină 
la lucru, cei din schim
bul intîi au rămas în 
continuare, asigurînd 
desfășurarea neîntre
ruptă a procesului 
tehnologic. Cițiva, 
care locuiesc in sate 
mai apropiate, au por
nit spre uzină pe jos, 
infruntind nămeții și 
viscolul.

O grijă cu nimic 
mai prejos pentru bu
nul mers al produc
ției manifestă șl co
lectivul secției anozi, 
unde se confecționea
ză electrozii utilizați 
pentru obținerea alu
miniului. înlocuirea 
ritmică a electrozilor 
este tot atît de impor
tantă ca și funcționa
rea neîntreruptă a sis-

Gh. SASARMAN

(Continuare 
în pag. a III-a)
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103 AN! DE LA NAȘTEREA 

LUI VLADIMIR ILKI LENIN

Adunarea festivă din Capitala
Se Împlinesc 103 ani de la naș

terea Im Vladimir llici Lenin, ge
nial ginditor. organizator și con
ducător revoluționar marxist al 
luptei proletariatului pentru elibe
rare socială și națională, pentru 
triumful socialismului și comunis
mului.

Clasa muncitoare, întregul nos
tru popor aduc cu acest prilej un 
nou și profund omagiu marelui 
Lenin. Tn Întreaga țară au loc in 
acestzile adunări festive și ma
nifestări cui tura!-artistice consa
crate cinstirii memoriei lui Vla
dimir llici Lenin.

în Capitală. adunarea festivă, 
organizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. vineri după- 
amiază, ]a Casa prieteniei româno- 
sovicUce. a reunit vechi militanți

Cuvintarea tovarășului Mihnea Gheorghiu
Evodnd viața și activitatea lui 

Vladimir llici Lenin, vorbitorul a 
spus : Prin întreaga sa activitate și 
operă impresionantă. prin forța 
științifică innoitoare a ideilor sale, 
Lenin a intrat in istorie ca teo
retician și strateg revoluționar stră
lucit al proletariatului, care și-a 
consacrat toată capacitatea, expe
riența și energia clocotitoare luptei 
pentru eliberarea celor ce muncesc 
de exploatare și asuprire, pentru li
bertatea socială și națională, pentru 
triumful socialismului și comunis
mului. Pe măsura scurgerii timpu
lui. personalitatea lui titanică se pro
filează ca a unuia dintre marii des
chizători de drum care, prin contri
buțiile sale remarcabile in atit de 
numeroase și de variate domenii, a 
exercitat o profundă inriurire asupra 
evoluției umanității.

încrezător in puterea de creație a 
gindirii revoluționare, adversar ne
împăcat al închistării dogmatice. 
Lenin a fost un militant neobosit 
pentru nou. întreaga sa operă consti
tuie un strălucit model de dezvoltare 
creatoare a marxismului, in concor
dantă cu cerințele epocii in care a 
tră.-. pe baza cercetării minuțioase a 
realităților.

Referindu-se la cunoscuta subli
niere pe care au făcut-o Marx și 
Engels cu privire la faptul că teoria 
marxistă nu trebuie considerată o 
dogmă, ci o călăuză in acțiune, 
Lenin arăta că „această teză clasică 
subliniază o latură a marxismului 
care de foarte multe ori este scăpată 
din vedere. Și — adăuga el — prin 
faptul că o scăpăm din vedere 
facem ca marxismul să -devină unila
teral. il deformăm, il transformăm 
in ceva mort, ii răpim sufletul lui 
■viu. subminăm bazele lui teoretice 
fundamentale — dialectica, teoria 
dezvoltării istorice multilaterale și 
pline de contradicții — ii subminăm 
legătura cu problemele practice, 
concrete, ale epocii, care se pot 
schimba la fiecare nouă cotitură a 
istoriei". Tocmai datorită acestui 
mod de gindire creator, Lenin a 
putut duce mai departe monumen
tala operă a lui Marx și Engels, 
imbogățmd cu teze și concluzii noi. 
de o deosebită valoare, tezaurul 
teoriei și practicii revoluționare.

Lenin s-a afirmat, totodată, ca un 
remarcabil organizator și conducă
tor al proletariatului In lupta pen
tru cucerirea puterii și făurirea so
cietății comuniste.

Ideile lui Lenin au prins viață, 
au devenit realitate vie in crearea 
și izbinda puterii sovietelor. Victo
ria Mani Revoluții Socialiste din 
Octombrie a deschis epoca revolu
țiilor proletare, a trecerii omenirii 
de la capitalism la socialism. în 
anii care au trecut de atunci, popoa
rele sovietice au străbătut, sub con
ducerea P.C.U.S., un drum glorios, 
asigurind pentru prima oară in lu
me triumful noii orinduiri sociale. 
Ca urmare a succeselor obținute, 
U.R.S.S. prezintă astăzi tabloul unui 
stat cu un puternic potențial eco
nomic și tehnico-științific. uriașă 
forță a lumii contemporane.

Poporul român, comuniștii din ța
ra noastră au urmărit și urmăresc 
cu viu interes și caldă simpatie 
munca creatoare a oamenilor so
vietici pentru progresii] și prospe
ritatea patriei lor, se bucura din 
toată inima de succesele lor remar
cabile. apreciindu-le ca o contribu
ție de prim ordin la întărirea for
țelor socialismului și păcii in lumea 
întreagă.

Marea forță transformatoare și 
măreția ideilor marxism-leninismu- 
lu: iși găsesc o vie întruchipare in 
edificarea socialismului și comunis
mului in 14 țări ale sistemului mon
dial socialist, care obțin succese 
tot mai mari in dezvoltarea econo
miei. științei și culturii, in ridica
rea nivelului de trai al poporului, 
joacă un rol din ce in ce mai în
semnat in viața internațională. in 
lupta pentru destindere, colaborare 
și pace.

Experiența țărilor socialiste a de
monstra: că in revoluția și cons truc- 
ț.a socialistă intre general și par
ticular există o unitate dialectică 
inseparab le, că legitățile gerterale 
ale revoluției și construcției socia- 
liste se realizează intr-o mare va
rietate de condiții particulare. de 
forme și metode specifice de la 
țară la țară.

Dezvoltarea și maturizarea miș
cării comuniste și muncitorești — care 
constituie cea mai măreață mișcare 
socială a timpului nostru, avintul 
fără precedent al mișcării de elibe
rare națională, prăbușirea — sub 
loviturile ei — a sistemului colonial 
al imperialismului, creșterea uriașă, 
in lumea întreagă, a forțelor sociale 
care se ridică împotriva imperialis
mului, pentru o lume așezată pe 
principiile dreptății, justiției și echi
tății internaționale — reprezintă 
strălucite confirmări ale ideilor fun
damentale ale marxism-lemnismu- 
lui creator.

Evocând astăzi personalitatea lut 
Lenin, vitalitatea și forța de ne
biruit a idealurilor de libertate so- 
Cială și națională, apare cu atit mai 
evident faptul că ele pun in miș
care in zilele noastre forțe sociale 
iot mai largi, popoare și națiuni în
tregi. dornice de a fi stăpine pe 
propriile destine, de a se opune 
politicii de forță și dictat, de a im
prima un nou curs in viața interna
țională, care să asigure colaborarea 

ai partidului și ai mișcării muncito
rești din tara noastră, activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Întreprinderile și in
stituțiile bucureștene. oameni de 
știință și cultură, tineri muncitori, 
studenți și elevi. Erau prezenți 
membri al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Tn prezidiul adunării festive au 
luat loc tovarășii Ghcorghe Stoica, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. Ion Popcscu- 
Puțuri, directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Mihal 
Roșianu. președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S., Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi

largă, egală In drepturi, a tuturor 
popoarelor.

In continuare, referindu-se la bo
gatele tradiții ale prieteniei și soli
darității frățești dintre poporul ro
mân și popoarele Uniunii Sovietice, 
vorbitorul a spus : Numeroși revolu
ționari din România l-au cunoscut 
personal și au lucrat cu Lenin. O 
vie expresie a spiritului internațio
nalist al clasei muncitoare, al forțe
lor progresiste din România a con
stituit-o participarea, cu arma-n 
mină, a revoluționarilor români — 
care au format primul detașament 
internațional de luptă împotriva in
tervenției imperialiste — la apăra
rea tânărului stat sovietic. Aceste 
nobile simțăminte internaționaliste 
au fost continuate și dezvoltate de 
Partidul Comunist Român, care, in 
pofida' condițiilor deosebit de grele 
ale ilegalității, a militat cu eroism 
pentru statornicirea unor raporturi 
de prietenie intre poporul român și 
popoarele Uniunii Sovietice.

In anii socialismului, relațiile din
tre partidele și popoarele noastre, 
prietenia româno-sovietică s-au ri
dicat pe o treaptă superioară. gâ- 
sindu-și materializarea in dezvolta
rea amplă și continuă a relațiilor re
ciproce pe planurile politic, econo
mic. tehnico-științific și cultural. în
tărirea și dezvoltarea continuă a ra
porturilor frățești și de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. dintre România și Uniunea So
vietică pe baza principiilor marxist- 
leniniste se prezintă ca o realitate 
activi nd In interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei propășirii gene
rale a socialismului in lume.

Anul acesta, aniversarea nașterii 
marelui Lenin — a spus în continua
re vorbitorul — a coincis cu. o întrea
gă serie de aniversări legate de isto
ria mișcării comuniste și muncitorești 
din tara noastră — crearea parti
dului clasei muncitoare din România 
cu 80 de a.ni in urmă și împlinirea 
unui sfert de veac de la reunificarea 
și transformarea lui. in 1948. in parti
dul unic revoluționar al comuniști
lor. Gloriosul drum străbătut, boga
tele tradiții ale luptei revoluționare 
purtate sub conducerea partidului 
relevă rolul imens al ideilor mar- 
xisra-leninismului creator in dez
voltarea mișcării muncitorești din 
țara noastră, ca și in vasta operă 
constructivă ce o înfăptuim astăzi.

în centrul întregului cerc amplu 
de preocupări ale conducerii parti
dului nostru, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este aplicarea consecven
tă la condițiile țării noastre a te
zelor generale ale marxism-leninis7 
mului. Intr-un climat de puternic 
avirtf politic, generat de hotăririle 
Congresului a] X-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului din iu
lie 1972, se desfășoară o amplă și 
clocotitoare emulație in muncă pen
tru edificarea accelerată a României 
socialiste, pentru realizarea înainte 
de termen a actualului plan cincinal. 
Sintem in măsură să constatăm, pe 
baza celor mai recente date statis
tice. că primul trimestru al anului 
1973. an decisiv in ansamblul cinci
nalului. se înfățișează cu realizări 
deosebit de promițătoare.

In procesul edificării noii societăți 
se afirmă tot mai activ rolul hotări- 
tor al clasei muncitoare, forța socia
lă conducătoare a țării. Sporesc a- 
portul țărănimii la dezvoltarea eco
nomiei, a întregii societăți, contribu
ția intelectualității la avintul știin
ței. invățămintului. al creației spiri
tuale. Pe baza principiilor marxist- 
leniniste. partidul nostru a soluțio
nat pe deplin problema națională, 
asigurind crearea condițiilor pentru 
afirmarea socială a tuturor cetățeni
lor, indiferent de naționalitate, a 
știut să întărească, să sudeze conti
nuu frăția de nezdruncinat, unitatea 
neclintită dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare.

Politica partidului, victoria noii 
orinduiri sociale au dat o nouă stră
lucire națiunii socialiste române, a- 
s.gurind înflorirea el multilaterală, 
intărindu-i puternic coeziunea in
ternă.

Vorbitorul a arătat In continuare 
că o atenție deosebită acordă parti
dul dezvoltării consecvente a demo
crației economice. înfăptuirii măsu
rilor care să asigure manifestarea 
concretă. In întregul mod de orga
nizare și desfășurare a vieții economi
ce. a dreptului legitim al oamenilor 
muncii de a participa la elabo
rarea .și aplicarea principalelor de
cizii și măsuri pe plan economic. 
Partidul se preocupă, concomitent, 
de perfecționarea continuă a forme
lor de organizare șl activitate pe toa
te planurile vieții sociale, de elimi
narea la timp a tot ceea ce. în pro
cesul dezvoltării socialiste, devine

Depunerea unor coroane de flori
Cu prilejul aniversării a 103 ani de 

la nașterea Iul Vladimir llici Lenin, 
vineri dimineață a avut loc In Capi
tală solemnitatea depunerii unor co
roane de flori. La Monumentul lui 
V. I. Lenin au fost depuse coroane 
din partea Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Consiliului 
popular municipal, precum și din 
partea Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București. 

catelor, Cornelia Dlnescu, secre
tară a Consiliului Național al Fe
meilor. Silvia llie, secretar al C.C. 
al U.T.C., Vasile Niță, muncitor 
ceferist, Erou al Muncii Socialiste, 
și Ileana Antonescu, studentă.

In prezidiu a luat loc, de ase
menea, V. S. Tikunov, ministru 
consilier al Ambasadei Uniunii 
Soviet:ce la București.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Constantin Petre, secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R.

Despre viața și activitatea revo
luționară a lui Vladimir llici Le
nin a vorbit tovarășul Mlhnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al 
P.C.R.. președintele Academiei dc 
științe sociale și politice.

perimat, diminuează eficiența efortu
rilor întreprinse. Măsurile stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. din februa- 
rle-martie a.c„ privind apropierea 
conducerii de unitățile de bază, înlă
turarea verigilor și treptelor inter
mediare, direcționarea in mai mare 
măsură a specialiștilor spre produc
ție. exprimă aplicarea in viață a 
hotăririlor Conferinței Naționale a 
partidului în scopul perfecționării 
organizării vieții sociale și econo
mice.

Trăsătura caracteristică a societății 
românești contemporane o constituie 
unitatea și coeziunea de nezdrunci
nat a întregului popor In jurul parti
dului, in frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Această unitate — bazată pe adeziunea 
deplină față de politica marxist-leni- 
nistă a partidului, pe hotărirea de a 
o aplica neabătut ca pe. propria po
litică — reprezintă principalul temei 
al forței și trăiniciei orinduirii noas
tre.

De ziua aniversării marelui Lenin 
— a spus apoi vorbitorul — noi pu
tem reafirma, cu fermitate, că. asi
gurind înfăptuirea cu succes a vas
tului program de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
partidul nostru își îndeplinește cu 
inalt spirit de responsabilitate atit 
îndatorirea națională, cit și cea inter
națională. Pornind de la această in
terdependentă. România socialistă. în 
spiritul principiilor fundamentale 
care-i călăuzesc politica externă, iși 
amplifică continuu relațiile de prie
tenie și colaborare multilaterală cu 
toate -țările socialiste, dezvoltă ra
porturi prietenești și de colaborare 
cu toate statele lumii. Activitatea 
neobosită, numeroasele vizite peste 
hotare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intilnirile și convorbirile 
sale cu conducători ai statelor socia
liste și ai altor state, acordurile în
cheiate, poziția exprimată de repre
zentanții țării noastre în forurile in
ternaționale au contribuit la o și mai 
puternică afirmare a rolului Româ
niei socialiste, ca factor activ în 
lupta împotriva acțiunilor agresive 
ale imperialismului și pentru res
pectarea dreptului sacru al popoare
lor de a-și hotărî singure soarta.

Subliniind in continuare contribuția 
României la instaurarea pe conti
nentul european a unui climat de co
laborare intre state, pentru convo
carea unei conferințe pentru secu
ritate și cooperare in Europa, vor
bitorul a spus :

Pornind de la adevărul axiomatic 
că in lumea de astăzi pacea este in
divizibilă, România se pronunță 
ferm și acționează pentru stingerea 
altor focare de tensiune și conflict, 
care mai dăinuie in lume. La baza 
relațiilor sale cu toate statele. Ro
mânia situează in mod statornic prin
cipiile deplinei egalități in drepturi 
intre toate popoarele, respectul in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile inter
ne, avantajul reciproc.

Detașament activ al mișcării co
muniste internaționale, Partidul Co
munist Român dezvoltă relații largi 
de oolaborare cu partidele comu
niste și muncitorești, cu forțele re
voluționare democratice, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni. Partidul 
nostru militează tot mai activ in 
mișcarea comunistă și muncitorească, 
în frontul larg al forțelor antiimpe- 
rialiste, democratice și progresiste, 
pentru a contribui la imprimarea 
unui curs nou in viața internațio
nală, împotriva politicii imperia
liste de forță și dictat, pentru co
laborare și destindere, pace și pro
gres social.

Cinstind cu adinei sentimente de 
venerație pe genialul ginditor și 
conducător revoluționar marxist, ă 
spus in Încheiere vorbitorul, oma
giul cel mai înalt pe care noi, oa
menii muncii din România, il adu
cem memoriei lui Vladimir llici 
Lenin este hotărirea noastră fermă 
de a munci neobosit pentru înfăp
tuirea programului de înflorire 
multilaterală a patriei, asigurind 
creșterea in continuare a nivelului 
de civilizație materială și spirituală 
a poporului, sporirea contribuției la 
dezvoltarea sistemului socialist mon
dial, la triumful cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

★
După adunarea festivă, partici

pant! au vizionat un film docu
mentar despre viața șj activitatea 
lui Vladimir llici Lenin. în holul 
Casei prieteniei româno-sovietice a 
fost deschisă, cu acest prilej, o ex
poziție de fotografii omagială, V.I. 
Lenin.

(Agerpres)

Solemnitatea s-a desfășurat în pre
zența reprezentanților Comitetului 
municipal București al P.C.R., Con
siliului popular municipal, Ministe
rului Afacerilor Externe, a numeroși 
oameni ai muncii din Capitală.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri al ambasadei.

Ca «1 completeze cele «puse mai 
înainte Iși arătă palmele : „Pe ele 
nu scrie numele Mușat Lungeanu. 
Nici că am terminat ca scraUst li
ceul șl apoi o școală tehnică. Cine 
lr privește vede în schimb că. teh
nician fiind, nu mi-am trădat nici
odată meseria. Cum se mal spune : 
meseria, ca și prima dragoste, nu »e 
uită niciodată". Omul vorbește cu 
dezinvoltură și siguranță. Dună ce 
13 ani a fost muncitor — lăcătuș 
mecanic montator — i «-a propus și 

a trecut să lucre
ze ca tehnician 
In «octie. Acum, 
potrivit Decretu
lui privind nor
mele unitare de 
organizare a uni
tăților economi
ce, se Va reîntoar
ce la vechiul său 
loc de muncă 
ca munci tor cu 
înaltă calificare. 
„După părerea 
mea. intervine în 
discuție Tudor 
Stoenescu. cei 
cinci ani cit am 
lucrat ca tehni
cian nu au fost, 
totuși, ani pier- 
duți. Reintorcin- 
du-mă la produc
ția efectivă am 
acum o privire 
mai largă asu
pra produselor 
noastre ; venind 
de la serviciul 
export. cunosc 
bine exigențele ce 
se pun fată de 
tot ceea ce poar
tă marca uzinei'*.

Doi oameni, un 
singur mod de a privi șl înțe
lege însemnătatea măsurilor de ra
ționalizare a funcțiilor pe care 
le-au ocupat, a locului lor în 
producția efectivă unde urmează 
să-și desfășoare, in continuare, acti
vitatea. La Uzina de mașini electrice 
din București sint circa 300 de 
oameni in situații mai mult sau mai 
puțin similare, iar cel cu care am 
stat de vorbă gindesc ca Lungeanu, 
ca Stoenescu.

— Crearea unui raport just între 
funcțiile de conducere și cele de e- 
xecuție, între sectoarele productive 
și cel administrativ, comasarea unor 
servicii și dispariția unor verigi in
termediare a dus, cum se înțelege, 
la restructurarea unor funcții de 
conducere, a unor posturi. A fost o 
muncă extrem de responsabilă — ne 
spunea tovarășul ing. Radu Pău- 
nescu, secretarul comitetului de 
partid din uzină. Din 23 de servicii 
au rămas 10 ; de asemenea, din peste 
60 de birouri au rămas 12. Prin co
masarea mai multor servicii care 
aveau funcții paralele s-au înlăturat 
multe din sursele de birocratism, 
tergiversare și formularistică inutilă. 
Nu mai sint necesare un șir de do- 
cufnente din evidența tehnico-opera- 
tivă. Circuitul altora a fost mult re
dus. De pildă, în cadrul serviciilor 
export și desfacerea producției se e- 
fectuau lucrări paralele — facturi, do
cumente de expediție, dispoziții de 
livrare etc. Avizate la diferite nive
luri, ele făceau zilnic kilometri întregi 
de la un birou la altul, după o sem
nătură sau alta. Prin comasarea celor 
două servicii se realizează o mare 
economie de energie și timp. Iar cei 
ce deveniseră „navetiști" de hirtil

Din peisajul modern al Brașovului Foto : S. Cristian
—

(Urmare din pag. I)

nete — neurologie, psi
hiatrie, chirurgie, medicina 
muncii, stomatologie, oftal- 

I mologie, la laborator — a-
! ceeași situație : pilcuri,

pilcuri de oameni care se 
uită la niște uși închise, 

I fără firme și fără orar de
funcționare. Obișnuite cu 
lungile așteptări, multe fe
mei tricotează.

— De cind stau aici, am 
terminat o minecă la pu
lover — îmi spune o pa
cientă care aștepta la sto- 

i matologie.
— Un cetățean dă să in

tre in cabinetul de exper
tize medicale :

— De ce ai venit azi ?
I este Întrebat.
I — Dar cind ?
I — Vino săptămina viitoa

re ( ! ? ).
Ușa se închide cu un ță- 

! cănit sec, iar pacientul ră- 
mine lămurit buștean, In 
fața ușii închise.

Rar am văzut într-o in- 
! stituție publică atita lipsă
i de respect față de public.

Se invoiesc oamenii de la 
l lucru, vin din provincie,

uneori de la distanțe mari, 
i și in loc să găsească la
i policlinica nr. 1 un pic de
i căldură, de afecțiune și

solicitudine, găsesc — la 
unele servicii, firește — 
niște oameni foarte „expe
ditivi".

i Am căutat explicații. Pe 
tov. Liviu Mihăileanu. di
rectorul policlinicii, l-am 

I găsit înconjurat de 7—8
■ halate albe. Ris general.

Probabil se spuneau anec
dote.

— Ei, zise directorul.
1 continuind să zimbcască, 

așa e in preajma mutatu
lui. O să ne mutăm.

„Edificat" pe deplin, am 
coborit scările. Pacienta de 

x._____________

au acum posibilitatea ■& îndeplineas
că o muncă efectivă.

Această măsură «-a Impus cu atit 
mai mult cu cit aici a existat ln- 
tr-un timp și tendința de umflare a 
unor birouri cu fel de fel de posturi 
funcționărești. Tntr-o vreme, calculul 
salariilor era efectuat de 26 de func
ționari. Apoi s-a trecut la mecaniza
rea operației de calcul a salariilor cu 
un calculator electronic. Paradoxal, 
In asemenea condiții, și deși se știa 
că in aceste compartimente activita

„ACUM, PRINCIPALUL ESTE 
funcționarea ca ceasornicul 

a noilor structuri organizatorice, 
a întregului mecanism productiv"

ÎNSEMNĂRI LA ZI DINTR-O ÎNTREPRINDERE BUCUREȘTEANĂ

tea era discontinuă — cîteva zile de 
virf, urmate apoi de lungi perioade 
de „respiro" — s-a ajuns ca numă
rul funcționarilor să se ridice la 
peste 40. „Știți cit ne costă, lntr-un 
an, un post din sfera administrativ- 
funcționărească ? — m-a întrebat to
varășul Iosif Pirvoi, secretarul orga
nizației de bază de la construcții me
talice. Și tot el a răspuns : 256 000 
de lei. Aceasta este productivitatea 
pe salariat în uzina noastră".

Vizi tind uzina am putut constata 
că organizația de partid consideră 
în mod judicios că aplicarea norme
lor unitare de organizare a unități
lor economice nu constituie o sim
plă operație scriptică. Ea acționează 
cu hotărire pentru a înfăptui pină la 
capăt măsurile indicate de conduce
rea partidului prin organizarea ști
ințifică riguroasă a muncii in toate 
compartimentele in vederea obținerii 
unor rezultate in producție, pe mă
sura întregului potențial al uzinei, al 
oamenilor ei.

Agenda de lucru a conducerii și a 
comitetului de partid din uzină cu
prinde, in aceste zile, un grup nu
meros de probleme, unele mai im
portante decit altele, toate vizind in 
final stabilirea unor responsabilități 
clare, pentru fiecare salariat, asigu
rarea cerinței ca la fiecare loc de 
muncă, fiecare muncitor, tehnician, 
inginer sau funcționar să-și cunoas
că precis atribuțiile, sarcinile și răs
punderile, să lucreze disciplinat și 
eficient incit măsurile luate să se 
reflecte in rezultatele scontate in 
producție. S-a stabilit aici o ordine 
de priorități pentru soluționarea lor?

— Sint, desigur, multe probleme 
legate de producție, de aplicarea de

la stomatologie începuse a 
doua minecă de la pu
lover...

COMERȚUL 
LA MINUT

Magazinul alimentar din 
cartierul Schei. Asist la un 
schimb direct de opinii în
tre cumpărătorii din maga
zin și tov. Ion Cirțină, pri-

ciliu. Am procedat Întoc
mai cum ni s-a cerut.

Intr-adevăr, in Brașov se 
practică pe scară largă 
„comerțul la minut". In 
cele 20—22 de unități „Gos
podina" găsești, chiar sea
ra tirziu. o mare diversita
te de semipreparate. La 
cantinele-restaurant din o- 
raș iau masa dimineața, la 
prinz și seara 7—8 mii dez 
salariați ; autoservirea e

In ziua aceea, localul era 
arhiplin. Dar, iată, dintr-o 
încăpere apar pe neaștep
tate gazdele. Trei-patru 
bărbați voinici, cu ițari și 
cămăși Înflorate, cu cizme 
înalte. Fiecare poartă in 
mina dreaptă o sabie. Iar 
In săbii ? Sint infipte pă
sări întregi, perpelite in 
spuză și învăluite în flăcă
rile de spirt alb care ies

ÎN BRAȘOV
mărul orașului. Aprecieri, 
solicitări, întrebări și răs
punsuri. O zi mai tirziu, 
tov. Marin Decu, prim- 
vicepreședinte al comitetu
lui executiv al consiliului 
popular municipal, ne in
forma :

— Deplasarea reprezen
tanților primăriei in car
tierele orașului este un 
fapt cit se poate de obiș
nuit. Aprovizionarea popu
lației, amplasarea cores
punzătoare a magazinelor 
ne interesează in cea mai 
mare măsură, iar consulta
rea cu cetățenii ne este 
extrem de utilă.

— V-am ruga, mai con
cret

— Chiar ieri, la cererea 
cetățenilor, am hotărit să 
deschidem aici, in Schei, 
citeva noi magazine. Mul
te femei, în special cele 
salariate, au cerut să ex
tindem rețeaua . unităților 
comerciale cu autoservire 
care vind populației semi
preparate de tip „Gospodi
na", să acordăm o atenție 
mai mare servirii la domi-

prezentă chiar și la galan
terie.

T- Perspective ? l-am în
trebat pe prim-vicepreșe- 
dinte.

— Nu vă pot da deocam
dată un răspuns. Proiectele 
noastre pentru lunile vii
toare le vom definitiva 
abia după următoarele 
consultări cu cetățenii.

OAMENI 
DE TOATE 

NEAMURILE ÎNTR-0 
„COLIBĂ"

Am intirziat citeva minu
te intr-unui din cele mai 
originale localuri de con
sum din țară : „Coliba" din 
Poiană. Clădirea pare cobo
ri tă dintr-o ilustrată. E 
numai lemn lustruit și pia
tră fasonată.. Interiorul e 
căptușit cu blănuri de 
animale sălbatice. Pe poli
cioare — expoziții cu roa
dele cimpiilor noastre : 
știuleți de porumb, dovleci, 
snopi de griu.

din căușul minerelor de Ia 
săbii.

— Magnifique— exclamă 
unii.

— Oceni harașo — sint de 
părere alții.

— Formidabile — se au
de ca un ecou de la o altă 
masă.

— Facgți-vă mai incoace, 
ficiori — pune punctul pe 
I unul mai de-al casei.

Oficiul Național de Tu
rism „Carpați" din Brașov 
are 24 de localuri de con
sum. Treptat, conducerea 
acestei instituții a reușit 
să imprime fiecăruia o per
sonalitate distinctă. Adău
gați la toate acestea ospi
talitatea hotelurilor și po
sibilitățile locale de agre
ment. Apoi trageți o linie 
și, la adunare, o să vă dea 
neapărat un beneficiu a- 
nual de milioane.

GANGURI
Dv. știați că 90 la sută 

din străzile Brașovului au 
ganguri ? Aici, o stradă

cretului. Nici una dintre ele nu su
feră amlnare — spunea secretarul 
comitetului de partid din uzină. Este, 
fftrâ îndoială, important să im- 
pârțim spațiul administrativ, să mu
tăm birourile în funcție de noua 
structură, dAr mai Important este să 
asigurăm cit mal rapid funcționalita
tea noii structuri organizatorice, in
cit avantajele el să se reflecte In 
rezultate, să-t deprindem pe oameni 
să gindească și să muncească lntr-un 
mod nou, potrivit competențelor șl 

atribuțiilor ce le sint conferite, exi
gențelor care se pun ; mai mult de
cit oridnd nl se cere să acționăm 
ferm pentru a întrona un climat dc 
responsabilitate, disciplină si ordine, 
în acest climat general trebuie să se 
Integreze țoți salariații, fără excep
ție, pentru a asigura aplicarea pină 
la capăt a tuturor măsurilor stabili
te de plenara Comitetului Central 
și decretele Consiliului de Stat.

în fața conducerii uzinei și orga
nizației de partid a apărut, de ase
menea. sarcina de a analiza cu o 
grijă maximă soluțiile practice pen
tru încadrarea in activități produc
tive a celor rămași disponibili In 
urma măsurilor de raționalizare a 
muncii personalului administrativ, 
în cadrul acestor preocupări s-a 
înscris și inițiativa unor tehnicieni 
•de a ajuta nemijlocit 1—2 dintre 
salariații ce urmează să se califice 
sau recalifice pentru a . deveni mun
citori bine pregătiți.

Mai departe, secretarul ne-a vor
bit și de unele repere precise, con
crete ale muncii in viitor. Prin 
cursuri de reciclare ce se vor înfiin
ța cit de curind, inginerii, maiștrii, 
tehnicienii care conduc direct pro
ducția vor face cunoștință cu prin
cipiile organizării locurilor de mun
că, ale fluxurilor tehnologice, astfel 
ca ei să devină elemente de bază in 
modernizarea proceselor de produc
ție. Asigurindu-li-se condiții optime, 
ei vor conlucra strins cu factorii de 
concepție pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime și materia
lelor. in vederea reducerii impor
turilor de materiale, promovării 
gindirii tehnice și economice, ast
fel ca fiecare dintre ei să a

jungă un bun tehnolog, un bun eco
nomist. în aceeași ordine de idei nl 
s-a vorbit despre activizarea consiliu
lui de control muncitoresc și a comi
siilor pe domenii ale comitetului oa
menilor muncii pentru studierea, in 
continuare a posibilităților de valo
rificare dt mai eficientă a muncii 
fiecărui salariat, pentru simpli
ficarea formularlstlcli. eliminarea 
^criptologiei, inutile șl stabilirea In 
uzină a unul sistem informațional 
simplu, operativ și funcțional.

...Așadar, un 
evantai de pro
bleme noi, de 
mare însemnă
tate pentru acti
vitatea organiza
ției de partid din 
uzină, hotărî tă «S 
asigure ca meca
nismul produc
ției să funcțione
ze ca un ceasor
nic. Esențial ni 
se pare faptul că 
ele sint soluțio
nate nu In para
lel Și nici separat 
de problemele 
curente ale pro
ducției, ale înde
plinirii cincinalu
lui în patru ani 
și jumătate, ci 
ihtr-o strinsă În
trepătrundere cu 
ele. Aceasta o 
dovedește șl „ba
rometrul" pro
ducției care in
dică semne bune, 
în martie, numă
rul motoarelor fa
bricate aid a cres
cut cu 10 la sută 
față de prima 

lună din trimestru. De aseme
nea, față de „cota" ce revenea 
trimestrului fntil din angajamentul 
anual a fost livrată la export, in 
plus, o producție de circa 2.5 milioa
ne de lei. Efortul de muncă și gin
dire al întregului colectiv este co
nectat la strădania pentru mo
dernizarea. reproiectarea. crearea 
de produse noi, perfecționarea 
tehnologiilor și a activității de or
ganizare a muncii și producției, cu 
alte cuvinte la efortul de a imprima 
competitivitate produselor cu mar
ca „UMEB". Comisia controlului 
muncitoresc din uzină acționează in 
aceste zile pentru studierea posibi
lităților de înlocuire a materialelor 
electro-izolante cu proveniență din 
import cu cele indigene ; capătă 
contur listele produselor ce ur
mează a fi modernizate- in următorii 
trei ani ; se întreprind acțiuni pen
tru cunoașterea cerințelor beneficia
rilor interni și externi. Cum bine se 
vede, o activitate laborioasă pe toate 
planurile.

Plecînd din uzină, mi-am reamin
tit de cel care arătîndu-mi palmele 
mi-a spus : „Pe ele nu scrie numele 
Mușat Lungeanu. Cine le privește 
vede. în schimb, că nu mi-am tră
dat niciodată meseria". Tot atunci el 
a mai adăugat : ..Bună, foarte bună 
și necesară măsura luată de condu
cerea partidului și statului nostru de 
a-i aduce pe specialiști din birouri 
să conducă producția. Și, zău, 
n-am văzut In viața mea o di
plomă de director, - de șef de servi
ciu. Diplome de specialiști — da".

Constantin MORARU

Noutăți in rețeaua 
turistică 
a Clujului

CLUJ (Corespondentul „Scln- 
teii". Al. Mureșan). Pe malul 
lacului de acumulare de la Gi- 
lău, intr-un splendid decor na
tural, la numai 15 km de Cluj, 
s-a construit un nou motel, pre
văzut cu 55 camere de cite două 
paturi, un restaurant și o bra
serie. După cum ne asigură to
varășa Letiția Triteanu, direc
torul oficiului județean de tu
rism, condițiile de cazare și 
confort în acest nou motel, 
ca de altfel in toate unitățile 
hoteliere- clujene, sint dintre 
cele mai ■ bune. în acest scop, 
hotelul „Transilvania" a fost 
modernizat, la cabana „Someșul 
Rece" se repară și se amenajea
ză terasele, capacitatea campin
gului de la Făget va crește cu 
50 de căsuțe, iar la băile Băița, 
spațiul destinat alimentației pu
blice, barul și grădina sint if? 
curs de reamenajare.

fără cel puțin 2—3 gan
guri. n-ar avea nici un far
mec. De fapt, ce e gangul? E 
o arteră secundară a străzii, 
care duce ori pină la ușile 
unui grup de locuințe, ori 
pină la ușile unor institu
ții publice. Deunăzi, tocmai 
mă plimbam prin niște 
gangurj. Dar ce să vezi ? 
Grea, fparte grea înainta
rea. In multe ganguri, dar 
mai ales in cele care duc 
spre ușa Direcției agricole 
județene, spre pragul unor 
unități ale cooperației meș
teșugărești, spre diferite lo
caluri și instituții, te îm
piedici la tot pasul de 
hirburi : butoaie „casate", 
cărămizi sparte, scaune 
șchioape. lăzi aruncate, 
vase metalice pentru depo
zitat resturi menajere. Alt
fel spus.,gangurile nu mai 
sint acele frumoase și pi
torești locuri de trecere și 
de afișaj, ci bazare de ve
chituri.

„Ni s-a cam blocat ram
pa comunală de gunoaie" 
— se scuzau reprezentanții 
gospodăriei comunale. Oa
re ? se intreabă reporterul, 
deplasindu-se la fața locu
lui. Acolo (pe marginea 
drumului care duce spre 
Zizin, in imediata vecină
tate a orașului) nici urmă 
de rampă. Dimpotrivă, tot 
ceea ce rezultă din dereti- 
catul întregului oraș e az- 
virlit pe un teren agricol. 
Locul este, fără nici un 
dubiu. total impropriu 
scopului propus : 1) pentru 
că e mult prea aproape 
de oraș ; 2) pentru că e la 
margine de drum ; 3)
pentru că „rampa" Înghite 
teren cultivabil. Am aflat 
de la consiliul popular că 
se studiază reamplasarea 
ei. E bine, dar mai repe
de ! Vechea „rampă" se 
cațără, ca mine, pe poale
le Timpei 1
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SE POATE ÎNCHEIA iNSĂMlNȚAREA

O ANCHETĂ CARE PUNE ÎN EVIDENȚĂ: • Viteza zilnică d lucru
necesară pentru realizarea lucrărilor în acest timp • Inițiative care măresc

ritmul semănatului • Situații deosebite nesoluționate

ILFOV

Aproximativ 
Ia 25 aprilie!

10000 ha pe zi

• Suprafața prevăzută 
a se Insamința cu porumb 
in cooperativele agricole 
din județul Alba este de 
24 300 hectare. Pină acum 
au fost insămințate 10 000 
ha. Pentru încadrarea lu
crărilor m limitele timpu
lui optim este necesară o 
viteză medie zilnică la 
semănat. de 2 000 hectare, 
viteză care in cursul zilei 
de ieri a fo«t depășită. 
S-a prevăzut insă ca se
mănatul porumbului să 
se incheie la 25 aprilie, 
ceea ce face necesară 
realizarea unei viteze de 
lucru de 3 000 ha pe zi*.

un

• Tov. Marcel Nedelcu, 
directorul Trustului S.M.A. 
Alba, ne-a Înfățișat citeva 
din masurile inițiate in 
vederea grăbirii lucrări
lor. Toate cele 156 semă
nători SPC 6. mașini de 
mare randament, lucrează 
zilnic de dimineața Dină 
seara, iar multe unități a- 
gricole folosesc, in special 
pe terenurile in pantă, un 
număr mare de semănă
tori 2 SPC 2. Pentru uti
lizarea din plin a trac
toarelor au fost pregătiți 
170 tractoriști din rindul 
cooperatorilor, care lu
crează la volan în schim
bul doi. Așa s-a procedat 
la secțiile de mecanizare 
dm Cut și Rahău. unde 
numărul tractoriștilor ti
tulari nu era complet.

• Există zile cind 
număr de 30—10 tractoa
re stau in secții 
reparații, 
cazurilor 
reparații 
timpul de staționare 
sintem asigurați — 
de regulă de citeva ore. 
O problemă deosebită : in 
județul Alba, timpul 
prielnic a permis execu
tarea, peste plan, a peste 
10 mii hectare arături de 
primăvară, incit s-a de
pășit cota de motorină 
stabilită. Există înțelege
rea de a devansa o parte 
dm cota de motorină a 
trimestrului 2 in luna a- 
prilie, ceea ce ar rezolva 
problema. întreprinderea 
de livrare a produselor 
petroliere Cluj, depozitul 
Alba Iulia, planifica a- 
ceastă cotă pe decade, 
întrucit s-a propus 
pină la 25 aprilie să 
termine semănatul 
rombului, este necesar ca 
motorina să fie livrată 
mai repede. La S.M.A. 
Sibot. 2 semănători SPC 6 
noi-nouțe stau nefolosite. 
Au venit de la fabrica 
..Ceahlăul" Piatra Neamț 
fără accesoriile necesare. 
Cum poate furnizorul 
respectiv să livreze acum, 
in plină campanie, ma
șini incomplete, care nu 
pot fi folosite ?

. ..
In majoritatea 

este vorba 
curente.

de 
iar

este

ca 
se 

po-

Șt. D1N1CA
corespondentul „Scînteii

DOLJ

Dacă timpul va fi bun
zile!

o în Întreprinderile a- 
gricole de stat și coopera
tivele agricole de pe cu
prinsul județului Dolj se 
vor cultiva cu porumb 
136 000 ha. Pină in seara 
zilei de 20 aprilie a.c. au 
fost insămințate mai bine 
de 62 000 hectare, ceea ce 
reprezintă peste 40 la sulă 
din plan. Tov. Const. Glă- 
van, directorul direcției 
județene agricole, aprecia
ză că există condiții ca 
insămințaUii porumbului 
să se încheie in 8 zile 
bune de lucru. Cu forțele 
existente se pot insămln- 
ța zilnic pină la 11 000 ha. 
Vineri. din cauza ploii, 
viteza de lucim a fost sub 
10 000 hectare.

insămințat circa 400 de 
hectare. Pe măsură ce u- 
nitățile din sudul județu
lui termină de semănat, 
forțele mecanice vor fi 
îndreptate spre nordul ju
dețului. Pentru folosirea 
întregii capacități’de care 
dispun unitățile agricole, 
în condițiile acestei pri
măveri ploioase, s-a ini
țiat acțiunea de a insă- 
mința fiecare parcelă 
bună de lucru fără a mai 
aștepta zvintarea întregii 
tarlale.

• Sint cooperative agri- 
_cole. ca cele din Padea. 
y Foișor, Daneț, Seaca de 

Cimpie și altele, care au 
terminat de insămințat 
întreaga suprafață plani
ficată cu porumb, iar 
multe altele vor încheia 
această lucrare simbătă 21 
aprilie. Pentru grăbirea 
lucrărilor s-a stabilit ca. 
in cadrul consiliilor inter- 
cooperatiste, pe măsură 
ce unitățile fruntașe ter
mină lucrările, semănăto
rii e și tractoarele să fie 
deplasate în unitățile ră
mase in urmă. Astfel, se- 
mănătorile de la Foișor și 
Padea au fost trimise la 
cooperativele agricole din 
Scgarcea, care mai au de

• O problemă deosebită 
in județul Dolj o consti
tuie faptul că însemnate 
suprafețe destinate cultu
rii porumbului se află 
încă sub ape sau cu mare 
exces de umiditate. Astfel 
de cazuri întâlnim la coo- 
perativele : Amărăștii de 
Sus, Celaru. Apele Vii, 
Rojiște, Rast și altele. 
Conducerile acestor uni
tăți, in loc să continue lu
crările de desecare sau 
să folosească motopom- 
pele la întreaga capacitate, 
așteaptă ca apele ce mai 
băltesc pe terenuri să se 
evapore singure. Direcția 
agricola județeană trebuie 
să ia măsuri pentru im
pulsionarea lucrărilor de 
desecări, astfel ca nici o 
bucată de teren să nu ră- 
mină neinsămințată.

N. TUICU
corespondentul „Scînteii'

(Urmare din pa?. I)
ternului de alimentare 
cu energie electrică; 
tocmai peatru ace t 
motiv, și munca ce
lor de 1a secția anozi 
trebuie să se desfă
șoare In flux conti
nuu.. Preocupai e« 
pentru eliminarea cit 
mai completă a gitu;- 
rtlor. a punctelor cri
tice a dus ia constitu
irea unui colectiv ten- 
mc de îmbunătățire a 
procesului tehnologic. 
alcătuit din inginerii 
Lucian Cereș și Lu
cian Ccaisiantinescu, 
maiștrii Ștefan Barou. 
Constantin Viespe, 
Hugo Bamberger, .wa
rm Călin și Aurel 
Cnolaru. lăcătușii loan 
Neagoe. Floarea Fe
lie, Gheorgiie Tam- 
m_r și Dumitrii Bar- 
bulescu. Despre acti
vitatea — me-rg.nd de 
la concepție și pină la 
execuție — a acestui 
grup de oameni plini 
de inițiativă mi-a vor
bit Lucian Cereș, in- 
g ner-șef cu producția 
pe secțiile anozi 
șj turnătorie:

— Transportoarele

vibrante se defectau 
des. erau greu de re
parat. multe piese de 
schimb trebuiau adu
se din import ; acum 
au fost înlocuite eu 
utilaje confecționate 
prin autoulilare. Cele 
două instalații (K pre
parat pastă pentru a- 
nozi funcționau sepa-

cifră care îndreptățește
optimismul

• Cu toate greutățile 
existente din cauza preci
pitațiilor abundente, me
canizatorii. cooperatorii si 
specialiștii depun eforturi 
susținute pentru a recu
pera tâmpul pierdut și a 
asigura condiții bune de 
răsărire Și dezvoltare a 
plantelor. Din zori pină 
in noapte se lucrează la 
semănat, iar noaptea — 
la arat și pregătirea te
renului. Așa se explică 
de ce pină la 20 aprilie s-a

. :.... ■- r ’ * pe62 600 ha din 156 200 ha, 
adică 40 la sută din su
prafața destinată acestei 
culturi. In ultimele trei 
ziie, datorită eforturilor 
depuse, s-a ajuns la o vi
teză zilnică de lucru de 
10 000 ha, aproape de vi
teza necesară pentru a se 
putea semăna întreaga 
suprafață stabilită in con
diții optime. Treptat, pe 
măsură ce terenul se 
zvinlă. ritmul de lucru 
se intensifică.

semănat porumbul

• In cooperativa agri
colă din Budești s-a în
cheiat semănatul porum
bului pe întreaga supra
față, iar in cele din Span- 
țov. Ogrczeni. Minăstirea, 
..8 Martie" Ulmeni, Nico- 
lae Bălccscu lucrările sint 
avansate. Cum au fost 
obținute aceste succese ? 
In aceste cooperative a- 
gricole, ca și in altele de 
altfel, s-a lucrat din zori

-<b‘
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și pină seara tirziu 
schimburi prelungite la 
semănat, iar noaptea in 
schimbul doi la arat și 
pregătirea terenului. Pen
tru a veni in ajutorul u- 
nităților agricole rămase 
in urmă cu semănatul și 
pregătirea terenului, di
recția agricolă a luat mă
suri de întrajutorare. 
Astfel, au fost ajutate cu 
tractoare și alte uti
laje cooperativele agri
cole din Drăgoești, Bră- 
neșt i, G i rbovi, J ilavele,
Fundeni. Pe măsură ce 
alte unități avansează sau 
termină de semănat vor 
ajuta pe cei rămași in 
urmă. Este o campanie a- 
gricolă grea, care pune 
probleme deosebite față 
de alți ani, dar coopera
torii și mecanizatorii sînt 
hotăriți să o termine la 
timp, cu bune rezultate.

• La această dată mai 
există in județ o supra
fața de 12 000 ha cu apă 
sau exces de umiditate, 
care îngreunează efectua
rea lucrărilor de semănat. 
La cooperativele agricole 
Girbovi, Valea Măcrișului, 
Alogeni. Manasia. Ileana, 
Ștefănești, Izvoarele, Ma- 
lu și altele se depun e- 
forturi pentru evacuarea 
apei de pe teren.

FI. CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii'
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Semănatul porumbului pe ogoarele cooperativei 
gricole Gemeni, județul Mehedinți

a-

Pe un șantier tinăr
n-au ce

Pare paradoxal, dar așa este. în 
cazul obiectivelor industriale aflate 
în construcție pe platforma orașului 
Zalău, cu termene de punere in func
țiune in anul acesta, cons truc teri; și 
beneficiarii manifestă un — 
§i calm de parcă situația ar sta pe 
roze. Or. starea de lucruri de la fața 
locului e departe de a fi așa.

Două zile Ia rînd, de dimineața 
pină tirziu .seara am vizitat . șan
tierele de investiții de la fabrica de 
armaturi industriale (lin fontă si oțel, 
fabrica d? conductori electrici emai
lați și fabrica de produse ceramice. 
Dar la nici unul din obiectivele in 
construcție, chiar și la cele unde 
termenele de punere in funcțiune 
sint de luni de zile depășite, sau 
foarte apropiate, nu se lucra in două 
schimburi. Cu toate că această nece
sitate o recunosc, deopotrivă, ambii 
parteneri : constructorul și beneficia
rul. De altminterea. ing. Vasilc K9- 
taru. șeful lotului Zalău din cadrul 
șantierului Satu-Mare aparținînd de 
T. C. I. Cluj, precum și maistrul 
constructor Ion Opriș ne spuneau... 
autocritic că au revăzut graficele de 
execuție de la jnvc^țiile. ee se Tfec-s 
fueaza la fabricile de boițduotori 
electrici emailați și de produse ce
ramice, in sensul organizării neîn
târziate a două schimburi de lucru.

De față cu beneficiarul și con
structorul am analizat in detaliu 
situația investiției din etapa a IIl-a 
a fabricii de produse ceramice (di
rector Ion Pop). La ora actuală, 
constructorul dispune de toate ma
terialele, utilajele și forța de mun
că pentru a recupera, in două schim
buri de lucru, restanțele amintite, 
incit neintîrziat să se treacă la inzi- 
direa cuptorului-tunel, pentru ca a- 
cesta să fie gata in scurtă vreme, 
in vederea uscării și montării L. 
stalațiilor aferente. E necesar ca în
treprinderea de servicii tehnice — 
utilaje in construcții, aparțini nd de 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, să ur
genteze procurarea tuturor utilaje
lor. să goreleze mai strins la livra
rea acestora cu stadiile fizice de 
pe șantier, cu termenele de punere 
in funcțiune. Totodată, ministerul de 
resort are datoria să întreprindă ac
țiuni energice pentru urgentarea re
cepției liniei automate din etapa a 
Il-a, recepție care s-a întârziat ne- 
justifioat. de mult, fapt ce se răs- 
fringe negativ in activitatea de pro
ducție a unității.

Pe șantierul fabricii de conduc
tori electrici emailați, prima capaci
tate urmează să intre in funcțiune 
în trimestrul III. iar a doua capa
citate în trimestrul IV a.c. Aici. însă, 
realizarea planului de investiții, in 
termenele prevăzute, pare și mai 
dificilă. Ing. Nicolae Maier, directo
rul unității, spunea că, deși in tri
mestrul trecut — sub aspect valoric 
— planul de investiții s-a îndeplinit, 
aceasta nu-1 incintă. Mai exact, 
in trimestrul I a.c., nu s-au 
montat utilaje în valoare de 3.3 mi
lioane lei. întrucit lipsesc pe șan
tier. El aprecia că' această restanță, 
la capitolul montai-utila.ie, va cres
te la peste 12 milioane lei oină la 
sfirșitul lunii iunie a.c., deoarece 
nu este sigură încă primirea, in a- 
cest interval, a utilajelor așteptate 
din import. „Răspunderea pentru

optimism

in-

căuta obiceiuri îmbătrinite
aceste greutăți — sublinia interlo
cutorul — revine, după părerea mea, 
proiectantului, „Electrouzlnproiecl**  
București, care nc-a predat docu- 

■ mentația tehnică cu mari intirzieri, 
fragmentată, realmente „cu pipeta", 
ceea ce a îngreunat atit aproviziona
rea din vreme cu materiale si con
fecții metalice necesare, precum și 
contractarea utilajelor din tară și din

realizarea sarcinilor de investiții 1n 
spiritul prevederilor planului de stat 
pe 1973, indicațiilor ' 
Plenara C.C. al P.C.R.
rie—2 martie a.c.“.

O stare de lucruri 
toare am întilnit-o la 
mături industriale de 
La poarta întreprinderii am înregis
trat următoarea imagine : muncitorii

formulate la 
din 28 februa-
necorespunză- 
fabrica de ar- 
fontă și oțel.

PLATFORMA INDUSTRIALĂ DIN ZALĂU

amînării termenelorîntre soluția
si respectarea graficului de execuție

este de preferat ultima

import",, Ne-a citat apoi o listă .des
tul de lungă de utilaje ir.câ necon- 
troctate la această oră. Centrala in
dustrială electrotehnică din Craiova 
și Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini-Unelte și Electroteh
nicii trebuie să se ocupe mai în
deaproape de această investiție, pen
tru ca greutățile ivite la Zalău să 
fie in cel mai scurt timp depășite. 
De aitfel, tovarășul ing. loan Popa, 
secretar al Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R.. a evidențiat nece
sitatea urgentării acestui sprijin, 
materializat atit in finalizarea grab
nică a tuturor proiectelor și predarea 
lor beneficiarului, cit și in direcția 
procurării utilajelor. „Cerem aceasta 
cu insistență — a spus- dinsul — pen
tru a nu fi puși in situația ca in 
mestrele III și IV să constatăm

tri-
ne-

constructori se grăbeau să părăseas
că, la ora 18,20, punctele de lucru. 
De altfel, venise și un autovehicul 
după ei : 21-BV-3953. Li se termi
nase oare programul de muncă ?

— Nu. Oficial, programul de lucru 
durează pină la ora 19,00, ne spune 
ing. Iosif Peto, de la șantierul Ora-j 
dea, lotul Zalău, aparțțnind de T.I.M. 
Brașov.

— Atunci, de ce părăsesc șantierul 
cu 40 de minute mai devreme ?

— Așa e seara...
De această situație, repetată zilnic, 

are cunoștință și beneficiarul. Un 
calcul elementar .arată că dacă nu
mai jumătate din numărul muncito
rilor constructori de aici „ciupesc**  
zilnic cile 40 de minute din program, 
într-o lună se Irosesc pe acest șan
tier circa 1 000 ore de muncă. Oare

conducerea șantierului și beneficiarul 
au avut curiozitatea să se gindească 
Ia acest calcul ?

Pe șantierul acestei fabrici, ca ur
mare a nerespectării unor termene 
de punere in funcțiune, Ia diferite 
obiective, pierderile de producție în
sumează zeci de milioane lei. Nor
mal, ele trebuie recuperate. în acest 
scop se impun eforturi conjugate, 
stăruitoare din partea constructoru
lui, proiectantului (I.P.C.M.-Bucu
rești) și ministerului de resort — 
M.I.C.M.G., pentru ca în timp cit 
mai scurt să aibă loc această recu
perare. Astfel, la a doua și a treia 
capacitate, cu termene de punere in 
funcțiune încă in anul trecut, dar 
reactualizate pentru 30 iunie a.c., e 
nevoie să se incheie de urgență tot 
restul lucrărilor de montaj, reglaj și 
probe tehnologice. In momentul de 
față nu există nici un fel de cauză 
obiectivă care ar putea Împiedica 
grăbirea ritmului lucrărilor. Cu atit 
mai mult cu cit constructorul și-a 
mobilizat forțele, iar uzinele furni
zoare din Satu-Mare si Sibiu au tri
mis în sprijin echipe de specialiști 
pontru reglarea unor utilaje.

Faptele dovedesc că, pe platfor
ma industrială din Zalău, capa
citățile de producție amintite pot 
fi puse în funcțiune fără nici un fel 
de alte amînări. Este in interesul 
major al economiei naționale, al rea
lizării cincinalului înainte de ter
men de către industria județului Să
laj, ca noile obiective să dea produc
ție la termen și chiar mai devreme, 
in cursul acestui an.

Sever UTAN
Ing. Pascu VLAICU, 
de la Consiliul județean 
pentru controlul mupcitoresc 
al activității economice și sociale 
Sălaj

NORMELE DE CONSUM
(Urmare din pag. I)

este preocupat de găsirea unor noi 
modalități de diminuare a consumu
rilor de metal, de mărire a indicelui 
de utilizare a metalului. Este vorba 
de înlocuirea unor repere de metal 
cu mase plastice, introducerea debi
tării prin forfecare, reducerea pier
derilor la debitarea tablelor prin in
troducerea croirii complexe etc.

Din păcate, nu pretutindeni efor
turile pentru reducerea normelor d • 
consum se regăsesc în importante e- 
conornii de metal, nu întotdeauna 
preocuparea pentru revizuirea și îm
bunătățirea normelor se situează pe 
primul plan al activității unor în
treprinderi industriale.

— Ce economii de metal ați reali
zat in primul trimestru al anului ? 
Cu această întrebare ne-am adresat 
inginerului Ion Mănăilă, din cadrul 
serviciului tehnic al uzinei de utilaj 
chimic „Grivița roșie" din București.

— Pe ansamblul uzinei, economia 
care 

375
turație constantă, de 
labricație românească. 
Acționarea pneumati
că a unei trepte de la 
transportoarele cup
toarelor de coacere 
era complicată, se de
fecta des. piesele de 
schimb nu se produ
ceau in țară : a fost 
înlocuită cu un sis-

tit ; ele demonstrează 
cu prisosință că. la 
Uzina de aluminiu Sla
tina, lupta pentru des
fășurarea neîntreruptă 
a producției și-a orga
nizat. linia întâia pe 
frontul ideilor, al efor- 
tli’ui de inteligență 
tehnică și de imagina
ție. Curentul continuu

Uzina de aluminiu 
Slatina constituie una 
dintre cele mai im
portante unități ale 
metalurgiei românești. 
O parte din aluminiul 
primar produs -aici e 
prelucrat in uzina ve
cină, obținindu-se pro
file de diferite tipuri. 
Slatina livrează metal

OAMENII CARE ASIGURA FLUXUL CONTINUU
rat. Incit dacă una 
se defecta, capacitatea 
secției era redusă ia 
jumătate : s-an făcut 
unele legături in cru
ce și. in prezent, da'â 
o instalație se oprește, 
cealaltă poate alimen
ta ambele linii. Motoa
rele cu turație varia
bilă de la malaxoare 
s-au ars. nu mai erau 
altele de rezervă și 
exista pericolul opri
rii electrolizei : prin 
mici adaptări ale in
stalației s-a putut 
asigura funcționarea 
malaxo3relor cu aju
torul unor motoare cu

tem mecanic, mult mai 
simplu. confecționat 
chiar in atelierul sec
ției. Prin trecerea la 
acționarea de la sol in 
zona pulverizării cu a- 
lumiiuu a electrozilor, 
pericolul de accidente 
a fost inlătural. iar 
productivitatea muncii 
a crescut cu 10 Ia su
lă. Se află in curs de 
execuție o instalație 
mecanică de spart de
șeuri. care va elimina 
munca brută, cu baro
sul. de pinâ acum.

Sin*,  numai citeva 
r'-alizări mai recente 
ale colectivului amin-

din cuvele de electro
liză este întreținut de 
curentul continuu al 
ideilor, al pasiunii, al 
devotamentului față 
de uzină, față de to
varășii de rnuncă.

Uzina este in plină 
dezvoltare : se lucrea
ză la ridicarea noilor 
hale de electroliză, 
care îi vor dubla ca
pacitatea. Operațiile 
de supraveghere vor 
fi. in noile hale, 
complet automatizate 
(este, de altfel, prevă
zută automatizarea lor 
si in halele existente), 
încă de pe acum insă

și aliaje (In 35 de sor
timente) pentru în
treaga ramură a con
strucției de mașini ; 
printre altele, ea asi
gură materia primă 
pentru confecționarea 
pistoanelor de la mo
torul automobilului 
.,Dacia-l 300“.

Am mai aflat că 
dacă întreaga produc
ție anuală ar fi pre
făcută in sirmă, s-ar 
obține un fir de alu
miniu care ar întrece 
in lungime dublul dis
tanței de la Pămint la 
Lună ! Priveam cu o 
oarecare neîncredere

colacii de sirmă depo
zitați in incinta turna
toriei și încercam 
să-mi imaginez cabina 
unei nave cosmice in 
drum spre Lună, prin 
ale cărei hublouri se 
zăresc firele argintii, 
ca sirmele de telegraf 
prin geamul unui 
compartiment de cale 
ferată...

— Lucrul pc care il 
socotesc cel mai spec
taculos — îmi mărtu
risește inginerul Or- 
zață — este că. intr-un 
orășel de provincie, a 
putut lua naștere o a- 
semenea uzină, că oa
meni care, din tată in 
fiu, s-au îndeletnicit 
cu agricultura reușesc 
să ofere acest metal 
al viitorului nu numai 
industriei românești, 
ci și unor țări indus
triale dezvoltate.

L-am ascultat și 
i-am dat dreptate : el 
însuși este fiu de ță
rani, dintr-un sat si
tuat la citeva zeci de 
kilometri de modernul 
și dinamicul oraș al 
aluminiului — replică 
plină de vigoare a tir- 
gului patriarhal de 
odinioară.

de metal este de 571 tone, din 
laminatele feroase reprezintă 
tone.

— Indicați-ne citeva produse 
importante la care se regăsesc o 
te din economiile realizate.

— Nu vă pot da nici un exemplu, 
întrucit economia de care vă spu
neam osie o economie globală, ea 
neputînd fi localizată pe un produs 
sau altul.

Am insistat mai mult asupra aces
tui aspect, inlrucit el semnifică o si
tuație de fapt, des întâlnită in între
prinderile producătoare de. utilaj teh
nologic pentru industria chimică — 
și anume : lipsa unor norme de con
sum pe fiecare produs sau grupa de 
produse in.parte. De aici și anomalia: 
nimeni nu ,poate ști dacă la un pro
dus s-au înregistrat economii sau, 
dimpotrivă, dacă normele de consum 
au fost depășite. Ca atare, lipsită de 
un asemenea instrument precis de 
măsură, conducerea întreprinderii nu 
poate interveni prompt și in cunoș
tință de cauză in situația cînd au loc 
depășiri ale consumurilor specifice 
de materii prime și materiale. Prac
ticarea unor norme de consum glo
bale care nu dau posibilitatea 
noașterii exacte a consumului 
necesar, științific stabilit, nu ___
stimulativă pentru realizarea de eco
nomii. O atare situație a fost criti
cată in repetate rinduri de conduce
rea partidului și, de aceea, trebuie 
să i se pună capăt fără întârziere. 
Introducerea unor norme de consum 
pe fiecare produs sau grupă de pro
duse similare este un , deziderat 
organizatoric de maximă stringență, 
impus de necesitatea unui conlrol 
permanent și eficace al factorilor de 
răspundere dia Întreprindere asupra

mai 
par-

cu- 
strict 

este

modului și 
gospodărite _______ _______  r___
de stat la dispoziție, de cerința mă
surării exacte a efortului propriu al 
fiecărei unități pentru realizarea de 
economii de materii prime și ma
teriale.

La uzina „Semănătoarea" din 
București, unde am continuat inves
tigațiile noastre, in primul trimes
tru s-a înregistrat o depășire ă con
sumului de metal cu aproape 85 
tone, cantitate suficientă pentru a 
fi executate nu mai puțin de... 13 
combine de recoltat C-12. Astfel 
consumul de metal necesar pentru 
o combină a fost depășit, față de 
norma planificată, cu 89 kg, iar cel 
pentru o semănătoare cu 27 kg. 
Care sint cauzele care au dus la de
pășirea normelor de consum ?

— In principal, este vorba de ne- 
livrarea de către Combinatul side
rurgic Hunedoara a unor laminate 
la dimensiunile și lungimile prevă
zute de specificațiile trimise de noi 
— ne-a spus ing. Petre Șerbănescu, 
șef atelier proiectare tehnologie rece. 
Ca urmare, s-a apelat la derogări 
de materiale, care au determinat un 
consum de metal mai mare cu 15 
tone la producția de combine C-12 
și cu 40.5 tone de tablă la producția 
de semănători SPC-6. La acestea 
se mai adaugă și lipsa unor organe 
de asamblare, care a impus fabri
carea lor in uzină, prin așchiere, cu 
un consum evident mai mare de 
metal.

Fără a minimaliza influența aces
tor factori asupra normelor de con
sum, ar fi totuși inexact dacă depă
șirea consumului de metal ar fi 
pusă in exclusivitate numai pe sea
ma cauzelor obiective. Și aceasta, 
întrucit, o analiză mai atentă a fac
torilor care au determinat abateri de 
la consumurile planificate atestă că 
in activitatea uzinei se mențin încă 
o serie de neajunsuri care favori
zează încălcarea normelor de con
sum. Avem in vedere faptul că a- 
proape o treime din volumul depă
șirilor la consumul de metal din 
primul trimestru se datoresc rebu
turilor înregistrate in secțiile de fa
bricație. Care sint cauzele rebuturi
lor ? Așa după cum ne-au declarat 
factori de răspundere din conduce
rea uzinei și a secțiilor, este vorba 
de încălcarea disciplinei tehnologice, 
de lipsa de asistență tehnică, îndeo
sebi in schimburile II și III. Dar, 
așa cum am aflat de la cei cu care 
am disoutat, aplicarea Decretului cu 
privire la îmbunătățirea structurilor 
organizatorice a creat condiții opti
me întăririi controlului pe fiecare 
fază a procesului de producție și in 
cadrul fiecărui schimb. La aceasta 
sa mai adaugă și « seri® de alt®

eficienței cu care sînt 
resursele materiale puse măsuri cu caracter tehnic și organi

zatoric care au ca scop recuperarea 
neîntârziată a depășirilor existente, 
concomitent cu încadrarea in nor
mele de consum planificate. Reți
nem, astfel, Îmbunătățirea construc
tivă a combinei C-12 — care va de
termina o reducere a consumului pe 
bucată cu 65 kg, introducerea unui 
nou tip de buncăr de semințe la 
semănătoarea SPC-6 — care, conco
mitent cu dublarea capacității aces
tuia, va duce și la o diminuare a 
consumului cu 6 kg pe bucată, per
fecționarea tehnologiilor de croire șl 
prelucrare a laminatelor și tablelor, 
întărirea disciplinei și întronarea 
unui înalt simț de răspundere în 
gospodărirea metalului la fiecare loc 
de muncă.

în fiecare întreprindere, orice e- 
oonomie de materie primă, de mate
riale. consemnată la un loc de mun
că sa.u_ lntr-o secție de producție se 
reflectă direct în rezultatele finan
ciare ale activității productive. Gos
podărirea rațională a resurselor de 
materii prime și materiale, economi
sirea lor pe toate căile Înseamnă un 
plus de producție și de beneficii, un 
pluș de aport Ia creșterea venitului 
național și a bunăstării materiale a 
oamenilor muncii. Este vorba, de
sigur, de o economie reală, in condi
țiile unor norme de consum riguros 
fundamentate, care să asigure uti
lizarea ou maximum de randament 
a resurselor materiale — a metalu
lui, a lemnului, a bumbacului, com
bustibilului, a energiei electrice, a 
materialelor de orice fel. Iată de 
ce. pretutindeni, acolo unde in tri
mestrul I s-au Înregistrat depășiri 
ale normelor de consum, unde risipa 
de meta.l, de alte materii prime si 
materiale a afectat, prin proporțiile 
sale, rezultatele financiare ale Între
prinderilor, organele și organizați
ile de partid, conducerile unităților 
trebuie să întreprindă măsuri hotă
rî te pentru recuperarea consumurilor 
suplimentare, să intensifice munca 
politica șl organizatorică pentru în
tărirea spiritului gospodăresc și de 
răspundere in utilizarea materiilor 
prime și materialelor, pentru înca
drarea normelor de consum in Indi
cii prevăzuțl in plan, pentru introdu
cerea unei discipline ferme in do
meniul consumurilor materiale. Pla
nul de producție industrială din a- 
cest an a fost astfel dimensionat in
cit el trebuie realizat in condițiile 
reducerii oonsumurilor specifice de 
materii prime, materiale, ‘energie si 
combustibifl — și. de aoeea. în nici 
o întreprindere nu mal poate fi ad
misă nici cea mai mică depășire a 
normelor de consum îmbunătățite, 
nici cea mai mică risipă de mijloace 
materiale I
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Dialogul necontenit
al publicului cu arta

• VIAȚA — IZVORUL COMUN AL UMANISMULUI ARTEI 
ATÎT DE DIVERSE A LUMII CONTEMPORANE

• IMAGINAȚIA ARTISTICĂ — FORMĂ INEDITĂ A LUCIDITĂȚII

Opera de artă — ** însăși urm* * 
materială a unor pasiuni năzuințe 
omrneMi — reprezintă o valoare »o- 
cială in măsura in oare această o- 
peră devine la rindul său generator 
de valori morale șl spirituale. Cu 
«.‘e cuvinte, raportul dintre artă și 
publicul larg, dintre imagine și re
ceptor se întemeiază pc o participa
re activă. cu referiri complexe. car*  
conduce spre o mutație pe planul ac- 
ceptărilor const etnie. Opera de artă 
autentică contribuie 1*  șlefuirea și 
consohdaroa spirituală a oamenilor și 
ridică la nivelul conștiinței de sine 
o persoană sau o colectivitate prin 
desprinderea unor valori morale și 
virtuți umane reprezentative. Aceas
ta este fo-ta constructivă a culturii 
care conservă centru posteritate 
chipul viu al năzuințelor, speranțe
lor și calităților noastre.

• Veronica : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,15; 20.30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,15; 16; 18,15; 20.30.
• Pe aripile vlntulul : SALA PA
LATULUI — 15 (seria de bilete — 
4541); 19.45 (seria de bilete — 4542).
• Adio, Petersburg ! : SCALA — 
9.15: 11,30; 14; 16.15: 18,30; 20,45.
• Ce se Intlmplă, doctore 2 : CA
PITOL — 3.15; 10.15; 12,15; 14,15; 
16,30; 18.45; 21.
• Grăbiți apusul soarelui j BUCU
REȘTI — 8.30: 11,20; 14,30; 17.30;
20.30, LUCEAFĂRUL — 9,30; 12; 
16; 19.30.
• Tecumseh : FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30: 15.45: 18,15: 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Nici un moment de plictiseală :
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20.30. FESTIVAL — 8.45;
11.15; 13,30; 16; 18.30; 21. MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.

Nu numai operele dtn muzee mu 
expos.tu. nu numai tablourile sau 
sculpturile intilnite mai mult sau mai 
puțin sistematic de marea masă a 
publicului, reprezintă însă fondul de 
cunoaștere și interpretare artistică, 
ci întrecu) domeniu al vizualului. 
Prin formele, structurile organizate 
ale unor materii ordonate de om, in- 
tilnite la tot pasul. Sintem supuși 
In permanentă (și aceasta este o ca- 
racteristică modernă a dezvoltării is
torice) la un ..bombardament vizual", 
de la afișul de pe gard și cutia de 
ambalaj și pină la influența tot mai 
mare a televiziunii și artelor vizua
le. a vestimentației, a spectacolului 
străzii, a arhitecturii, a produsului 
industrial (suprai-egheat sau nu de 
un specialist in expresia formei), de 
tot ceea ce poartă material urma a- 
cestei epoci. Asaltul formelor. al 
culorilor, luminii, al cuinntului scris 
peste tot. care se amplifică si se 
diversifică, ne determină, constituind 
o lume la care trebuie să ne refe
rim — comportamental și artistic — 

a '.a o nouă formă dc existență a 
unei realități concrete și obiective.

"rebat adesea care ar pu- 
fenomen 
absența 

unor cri-

M-am
tea fi implicațiile acestui 
pentru natura umană, in 
urv*r  principii selective, a
t^rn lăuntrice educate ? Ce se poa- 
te face pentru ca toate aceste for
me vizuale ale lumii contemporane 
sa fie dirijate de către specialiști ai 
frumosului ? Se dizolvă personalita
tea noastră în acest flux (creat de 
om si nu oferit nemijlocit de 
tură) sau dimpotrivă rigoarea 
cer’itudinile noastre ordonează

na
și 
si 

această a doua natură oe care ora
șul și tehnologia ne-o impun con
tinuu ?

la’â ___
poate răspunde singur, deși 
totuși cel mai legat in sensibilita
tea lui. cizelată, hrănită, ascuțită de 
profesiunea sa in ani și ani de zile. 
CI nd asistăm la fenomenul in care 
un om cumpără un lucru frumos 
si imediat apoi unul oribil. Înțele
gem cum criteriul estetic și con
duita unei sensibilități constituite nu 
funcționează. In tumultul ofertelor 
vizuale trebuie să optăm. Trebuie 6ă 
descifrăm obirsia motivului plastic, 
evoluția Iui. de unde vine șl spre 
ce se Îndreaptă forma. Aceasta nu 
este numai o problemă de gust 
personal, căci privește capacitatea e- 
ducată de selecție a valorilor ma
teriale șt umane, competitivitatea pe 
piața mondială a produsului indus
trial. puterea de a descifra calita
tea unui demers artistic, confortul 
interior și cultural al omului civili
zației moderne, sensul implicit al 
artei noastre spre societatea evo
luată a României socialiste de miine.

Artistul contemporan, specialistul 
formelor și culorilor — omul care a 
Învățat să citească estetic funcția 
unui obiect, relația expresivă a unor 
ambianțe — trebuie desigur să se 
aDropie tot mai mult de cerințele 
r^-ale ale acestei etape, să citească si 
*ă acopere mai cuprinzător solicită
rile concrete ale oamenilor. Pe de

întrebări la care artistul nu 
este

Plenara Consiliului Național
al Organizației Pionierilor

Vineri s-au desfășurat. In Capita
lă. lucrările plenarei Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor.

Plenara a dezbătut probleme ale e- 
ducației prin muncă și ale vieții de 
organizație a pionierilor și școlarilor 
din mediul rural, planul de măsuri

tv
PROGRAMUL I

P 00 Curs de limba germană. 
Lecția • M-a.

».S0 A fost odatâ ea niciodată... 
„împărăția oglinzilor strlm- 
be“ (II) — fUm artistic, pro
ducție sovietică.

10.00 Telex.
10.05 Publicitate.
10,10 Ansambluri folclorice • An

samblul ,.Tsra Lăpușulul" al 
Casei de cultură din Tg. 
Lăpuț-Maramureș • Clntece 
și jocuri de pe Vale*  Some
șului, interpretate de orches
tra „Meseșul- și de formația 
de dansuri a Casei de cul
tură din Zalău-Sălaj.

10.40 De vorbă cu gospodinele.
11,00 Selecțluni din emisiune*  

..Seară pentru tineret".
11.00 Roman foileton ; ..Clntee la 

apusul soarelui". Episodul n 
— ..Aratul".

11.45 Omul de Ungă tine. Ellsabet*  
Di cu — Erou al Muncii Socia
liste. muncitoare la F.R.B.

11,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 In actuaUtate — școala. „O- 

ilmpiadele elevilor".
16^0 Microrecital de muzică popu

lară — Mia Dan.
M,>0 Emisiune In limba germană. 

a'. ă parte. apelul la specialistul 
plastic pentru valorificarea aocială a 
operelor cu înalte calități umane și 
expresive devine o necesitate obiec
tivă. cu un sens educativ și culturii 
precis. Nu este suficientă existen
ta unei opere de excepțională va
loare pentru ca ea să devină auto
mat acceptată și corect interpretată 
de toată lumea. Asimilarea este un 
demers cultural, bazat pe necesita
tea educată, pe obișnuința de a citi 
frumosul prin raportare, de a co
rela evenimente si imagini.

Societatea n«-»astră. In ritmul pre
facerilor actuale, al efortului colectiv 
pentru realizarea Înainte de terme
nul planificat a obiectivelor econo- 
mor si Industriale prioritare, nu 
uită si nu poate uita funcția con
stitutivă și fundamentală a culturii 
In dezvoltarea spirituală si morală 
a omului de miine. ca formă a unei 
armonii interioare și indispensabile.

Uniunea artiștilor plastici a 
țiat (alături de alte instituții 
turale) diverse forme de dialog 
publicul, de preluare a sarcinilor de 
educare estetică. La dialogul pe #o- 
pere de artă clasică și contempora
nă — in muzee, expoziții sau in 
instituții, prin conferințe sau expo
ziții organizate in uzine, tabere de 

ini- 
cul- 

cu

puncte de vedere

lucru si simpozioane in diferite col
turi ale țării — se adaugă consilie- 
ratul specialiștilor sau inițierea unui 
contact mai strins cu industria și 
producția de bunuri de larg consuni.

Nu cred insă că instituțiile însăr
cinate cu problema educației prin 
cultură fac tot ceea ce este nece
sar in această perioadă. Nevoia u- 
nci educații estetice sistematice, in
tegrate firesc sistemului formativ 
al școlii, este acută. Regimul gra
dației. ai continuității, al ordonării 
problematice pe trepte de accesibili
tate va trebui preluat de toate fo
rurile interesate de evoluția cultu
rii (presă, televiziune, muzee etc.). 
Cu atit mai mult, se impune aceasta 
cu cit in perimetrul artei noastre 
contemporane, pe lingă lucrări valo
roase, se strecoară adesea și pseudo- 
creații. rod al imposturii artistice ori 
al epigonismului fără șanse de su
praviețuire.

Arta plastică contemporană, prin 
toate formele sale de exprimare (cu
prinse sau nu in marile expoziții re
prezentative) are puterea să fixeze 
cu precizie nivelul de gust, de recep
tivitate a publicului pe măsura con
diției noastre materiale și spiritua
le. Este o realitate care evoluează 
cu societatea și cu noi înșine și pu
blicul de astăzi este altul decit acum 
20 sau 10 ani.

In întîlnirile mele cu oamenii 
muncii, cu amatori de artă, din dis
cuții în atelier sau din reacțiile vi
zitatorilor in diferite expoziții re
marc o mutație, o creștere reală a 
receptivității. Cei mai multi nu au 
totuși cadrul și persoana competen
tă căreia să-i pună întrebările, să-și 
verifice constatările, și acest cadru 
trebuie creat. Cu atlt mai mult cu 
cit marele public se apropie de arta 
plastică nu pentru a căuta un obiect 
sau lucrare pe plac, nu numai pen
tru a-și confirma o preferință sau 
a respinge o lucrare, ci pentru a în
țelege un proces dinamic, spectacu
los. pentru a-și explica sau justifica 
o mentalitate și un demers artistic, 
care ascund o interpretare a rea
lității sub semnul unei sensibilități 
contemporane. îmi place să văd cum 
oameni diferiți ca profesiune și edu
cație privesc opera de artă .ca pe 
un spectacol istoric, că pe un dialog 
cu lumea, cu societatea, cu năzuin- 

cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului in rondu
rile pionierilor și școlarilor, precum 
și planul de măsuri al Consiliului 
national privind cea de-a 25-a ani
versare a Organizației pionierilor.

(Agerpres)

18,15 Ritm, tinerețe, dans.' Tele- 
Top ’73 — emlsiune-specta- 
col. Transmisiune directă de 
la Brăila.

16.00 Medalion : Gheorghe Muntea- 
nu MurgocL File de calendar 
UNESCO.

19.26 low de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Clntecul săptămlnil : „Tine
re. averea ta e țara" de Te- 
mlstocle Popa, pe versuri de 
F.ugen Mirea. Cîntâ Doina 
Spâtaru-Olfnescu.

2O.OT 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni. Întrecerea țesătoare
lor.

20,20 Teleenclelopedia • Medalion 
Constantin Brăncuși • Inima 
(II) • Eschimoșii.

21.00 Film serial „Mannlx".
21.50 Buni ziua. cu... dispensă. 

Emisiune de divertisment.
23.00 Telejurnal.
23.10 Clntecele pe care le-am iubit. 

Recital Alexandru Grozuță.
23,35 Turneul internațional de box 

„Centura de aur" — selec- 
țiunl înregistrata. .

PROGRAMUL H

16.00 Agenda.
16.10 Armonii Intime. Lieduri in

terpretate. de Dan lordâ- 
chescu.

16,40 Azi șl mîlne — emisiune de 
informație culturali la xl.

18.50 Avanpremiera.
16,55 Publicitate.
17,00 Program de clntece și dan

suri susținut de Ansamblul 

fele omenești ; cum tot mai mulți 
lnțol’g valoarea unei opere prin 
oportunitatea ei. prin justificarea ei 
sociali și prin expresia specific plas
tică a imaginii. O tot mai mare si
guranță și pertinență in aprecierea 
operelor contemporane, capacitatea 
dc descoperire a tradiției in forme 
noi. actuale, de receptare a modali
tăților plastice in stiluri și structuri 
temperamentale diferite, au devenit 
firești, mai ales in rindul tineretu
lui. care are un fin simț al epocii 
și dorința de a descoperi frumosul 
In ipostazele cele mai diferite.

Mersul Înainte al unei culturi se 
întemeiază pe cunoașterea adincă a 
realităților obiectivi?, pe năzuințele 
celor mulți, pe cunoașterea proprii
lor noastre valori spirituale. O socie
tate evoluează prin adine*  specia
lizare profesională. Stima pentru 
fiecare profesiune — pentru expo- 
nenții săi de frunte — este o lege 
întemeiată pe încredere, pe puterea 
de a reface pe durata unei vieți 
experiența multor secole și de a pur
ta înainte (prin legile proprii fie
cărei activități umane) dezvoltarea 
deprinderilor de bază ale omenirii. 
Arta urmează această cale.

Eficiența culturală a operei de 
artă plastică ține insă și de capa
citatea noastră, a artiștilor, de a 
stirni asociații și interes, prin 
temă, prin atingerea acelor puncte 
vii ale sufletului oamenilor. Nu este 
posibilă realizarea unei culturi con
stituite în absența unei participări 
afective a celor mulți la acest pro
ces. Opera de artă nu trebuie să 
fie schematizarea unor canoane, con
venții sau locuri comune, banalita
tea „justă" și pe înțelesul tuturor, ci 
acel generator de sugestii si refe
riri. element catalitic in ordonarea 
interioară a unor certitudini. Ade
vărata imaginație artistică este o 
formă inedită a lucidității.

Viața și oamenii — iată 
umanismului care se simte In lumea 
diversă a artei contemporane ! Este 
izvorul unei comuniuni sufletești, al 
unei armonii in care fiecare trebuie 
să se regăsească cu bucuria desco
peririi propriilor idealuri sociale. 
Prin toate documentele privitoare )a 
dezvoltarea culturii sooialiste. parti
dul nostru, tovarășul Nicola o 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, subliniază această atitudi
ne, această nevoie de unitate cu via
ta șl cu aspirațiile poporului a ar
tei noastre.

Acestk este unicul adevăr, funda
mental. pentru cultura noastră. în 
rest este procesul de educație neîn
trerupt și nespectaculos, grija reală, 
nu pentru statistic, ci pentru acel 
for lăuntric, generator a tot ceea ce 
Întreprindem : conștiința noastra — 
de oameni, de artiști, de români, 
de comuniști.

Efortul de astăzi. In slujba zilei 
de miine. nu poate fi răscumpărat 
decit prin speranța, 
unui „mai bine" al 
re și al cetățenilor 
titudine o simțim 
suflu] artei noastre 
ceea ce are ea mai valoros, in viJ 
tali ta tea. 
cizia cu 
aspirația 
cialistă.

izvorul

prin certitudinea 
României viitoa- 
săi. Această cer- 
de pe acum in 
contemporane, in

optimismul profund, in de- 
care Iși afirmă valorile, in 
către nobila cultură so-

on SALIȘTEANU

Pe scena Studioului experimental al Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" din București a început, vineri, cea de-a doua edi
ție a Festivalului național al studenților din institutele de artă — secția de 
teatru și film — Ia care participă studenți-actori, regizori, operatori de film 
din Institutul bucureștean de artă teatrala și cinematografică și din Institutul 

de teatru din Tirgu-Murcș.

artistic „Clprian Porumbes- 
cu" din Suceava. Dirijor 
George Slrbu.

17,30 Prietenii lui Așchlută.
18,00 Istoria filmului sonor. Neo

realismul — „Aceasta aven
tură unică — viața". Prezin
tă Doina Boeriu și Florian 
Potra.

cinema

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

RUGBI. Turneul F.I.R.A Box. „CENTURA DE AUR

Cel dc-al cincilea turneu interna
țional F.I.R.A. și-a desemnat ieri fi
nalistele. Acestea sint reprezentati
vele do juniori alo României și Fran
ței a căror calificare pentru meciul 
decisiv ora de altfel anticipată, pe 
baza comportărilor lor in edițiile 
precedente ale turneului : francezii 
au dominat primele trei ediții, iar 
românii ediția de anul trecut, din 
Italia. In ce-i privește pc sportivii 
noștri, calificarea in finală a rezultat 
insă destul de anevoios.

Pe stadionul „Giulești" ci au Intil- 
nit ieri selecționata Italiei. Disputa 
avea să fie extrem de strinsă șl — 
obiectivi să fim ! — o victorie a ita
lienilor nu ar fi mirat pe nimeni... 
Este, lotuși, meritul tinerilor noștri 
rugbiști ca au găsit resursele nece
sare pentru a realiza in final un re
zultat favorabil. Timp de 80 de mi
nute, lupta intre cele două formații 
— rugbiști tineri și ambițioși, cu o 
bună orientare in teren (poate ceva 
cam stingaci Încă la prinderea și 
minuirea balonului) — nu a slăbit de 
fel, publicul spectator urmărind cu 
maximă concentrare fiecare fază. 
Palpitant! — iar in anumite momen
te cam neliniștitoare pentru noi — 
avea să fie și evoluția scorului : 3—0 
pentru România, apoi 3—3. La pauză, 
fr—3 pentru noi. Egalitate din nou 
(6—6). dar in filial : România — Ita
lia 9—6.

In același timp, pe stadionul „Pro- 

HOTĂRÎREA COMITETULUI CENTRAL PREMISA Șl STIMUL

PENTRU REVITALIZAREA EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

entru două milioane de mici cetățeni
timpul său liber, pe terenurile școlii 
sau in cartier — in general pentru 
a crea o ambianță propice organizării 
spontane a activităților fizice, vom 
iniția cursuri de pregătire a căpita
nilor de echipă, a arbitrilor și in
structorilor voluntari selecționați 
chiar din rindul pionierilor.

— Despre măsurile privind 
impulsionarea sporturilor teh- 
nico-aplicative ce ne puteți 
spune ? Dar despre activitatea 
turistică ?

— Cercurile de carturi automoto, 
spre exemplu. sint frecventate de 
peste 26 000 de pionieri: la aero- 
micro și rachetomodelism sint aproa
pe 20 000. La navomodelisni — circa 
8 700. Din păcate, posibilitățile de cu
prindere a mai multor pionieri in 
asemenea cercuri sint pentru moment 
limitate. Printr-o legătură mai strinsă 
cu federațiile de specialitate din ca
doul C.N.E.F.S., (pentru carturi și 
automobilism cu A.C.R.) va trebui să 
lărgim efectiv aceste activități. Folo
sesc prilejul pentru a spune că re
zultatele. finalizarea superioară sint 
condiționate de continuitatea in mun
că. Organizația noastră se ocupă de 
activitățile școlarilor numai pe pe
rioada cit aceștia sint pionieri (pină 
la 14 ani) ; ar fi de dorit ca. și după 
aceea, prin eforturi comune (cu 
U.T.C., C.N.E.F.S.) școlarii să poată 
conjinua respectivele activități. Altfel, 
pasiunile se sting, incet-incet...

Turismului, drumeției li se rezervă 
un loc preponderent in programul 
pionieresc. Fiecare detașament are o- 
bligația să organizeze lunar expediții 
pe cărările patriei, excursii pe jos, 
cu care ocazie se va asigura o te
meinică pregătire a pionierilor pen
tru viața in aer liber, autogospodă- 
rire, cercetarea naturii. In perioada 
vacanțelor se va pune accent pe 
„drumețiile in ospețic". organizate pe 
bază de reciprocitate intre unitățile 
din mediul urban și cele din mediul 
rural. Toți pionierii care au bicicle
te vor fi angrenați la excursii ciclo
turistice, la competiții cicliste de 
masă, precum și in expediții com
plexe.

In cadrul activităților de educație 
fizică și sportive la care m-am refe
rit, in general în întreaga activitate 
pionierească, va fi asigurat un climat 
formativ-educativ. Vom stimula și 
dezvolta la micii sportivi spiritul de 
cinste și corectitudine, disciplina, în
trajutorarea, dirzenia și combativita
tea, voința, sportivitatea — în Înțe
lesul ei atotcuprinzător.

Organizația pionierilor — de Ia 
Consiliul național la detașamentele 
și unitățile din școli — va milita cu 
fermitate, permanent, așa cum s-a 
subliniat cu pregnanță și la plenara 
de azi (n.r. — ieri) a Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
pentru traducerea in viață a măsu
rilor stabilite, în așa fel, incit cu a- 
devărat toți pionierii să se obișnuias
că să practice sportul, exercițiile fi
zice. mișcarea in aer liber. Am dori 
ca fiecare purtător al cravatei roșii 
să includă in programul cotidian cel 
puțin o oră de activități sportive !

Ion DUMITRIU

în centrul atenției factorilor edu
caționali se află Hotărirea C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului. 
Dorind să cunoaștem preocupările pe 
care le are, in acest sens, organiza
ția pionierilor, am adresat citeva în
trebări tovarășului VIRGILIU RA- 
DULIAN, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor.

— Organizația pionierilor cu
prinde. după cum se știe, cea 
mai mare parte a populației 
școlare, circa două milioane de 
copii, intre 8 și 14 ani. Este 
virsta la care educația fizică, 
activitățile sportive pot asigura 
deopotrivă cdlirea organismului 
și formarea obișnuinței de a 
face mișcare, a deprinderilor 
necesare practicării sporturilor. 
Acțiunile întreprinse — ori care 
urmează să fie întreprinse — de 
către organizațiile de pionieri, 
de către C.N.O.P., pornesc de la 
acest, considerent unanim ac
ceptat ?

— Pleci nd de la preferințele și su
gestiile pionierilor, de la necesitatea 
de a-i căli fizic și moral, organizația 
noastră caută să dea activităților 
sportiv-turistice un cadru propriu 
specific. Sarcinile ce ne revin — mai 
cu seamă acum, în lumina recentei 
hotăriri a partidului — sint, pe de o 
parte, de a găsi modalități mai acce
sibile. larg cuprinzătoare, pentru toa
te acțiunile pionierești, iar pe de 
alta de a ne orienta către acele acti
vități. către acele sporturi ce exercită 
o influență favorabilă asupra sănă
tății. in general asupra fortifierii fi
zice.

• Neamul Șolmăreștilor i FLO
RE ASC A — 15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45: 16.
• Trăind In libertate t DOINA — 
li; 13.30: 17,30: 20.
• Adio, arme ! : LIRA — 10;
15.30. BUZEȘTI — 15,30; 19, PRO
GRESUL — 15.30; 19.
O Egor Bullciov șl alții : LIRA — 
18.15: 20,30.
A Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : LUMINA — 9: 11,15;
13,30: 16; 18.30: 20,45. VOLGA — 9: 
11.15: 13,30; 15.45; 18.15: 20.30. •
« Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia : VIITORUL — 15,30: 13.
• Umbrele strămoșilor uitați :
VIITORUL — 20,15. .
• Țara sălbatică : EXCELSIOR — 
9: 11.15; 13,30: 16; 18,15: 20.30, MO
DERN — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Cind comedia era rege : CEN
TRAL — 9; 11,16: 13,30; 16; 18,13;
20.30.
• Dimineți de război : TIMPURI 
NOI — 9—20.15 în continuare.
a Legenda iul Lobo — 10; 12: 14, 
A 8-a nevastă a lui Barbă Albas
tră — 16.30; 20,30. La amiază —
18,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Felix și Ottlia : VITAN — 
15,30: 19.
• Explozia : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,15.
• Cowboy : GRTVTȚA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 13,15; 20,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Organizația : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17.30; 20.
• Pădurea pierdută : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15. 

greșul", echipa Franței obținea un 
rezultat favorabil in condiții mai 
simple. Formația Spaniei nu i-a pu
iuț rezista, fiind departe de evoluția 
de anul trecut, din Italia, cind. In 
mod surprinzător, i-a scos pe fran
cezi din cursa pentru trofeu. Acum, 
Franța — Spania 56—9 (18—-6).

Echipele menționate mai sus iși 
dispută, miine. locurile fruntașe. 
România și Franța 1—2, Italia șl Spa
nia 3—4. Ambele partide vor avea loc 
pc stadionul Giulești, de la ora 9.30.

în celelalte două partide de ieri : 
Cehoslovacia — Polonia 11—0 (7—0), 
Maroc — R. F. Germania 11—1 (8—0), 
un rezultat surpriză.

1. D.

TENIS. TURNEUL DE LA MON
TE CARLO. In sferturile de finală 
ale turneului internațional de tenis 
de la Monte Carlo, tinărul jucător 
suedez Bjorn Borg l-a eliminat cu
6— 2, 6—2. 6—3 pe spaniolul Munoz. 
Patrick Protsy (Franța) a dispus cu
7— 6. 0—6, 6—3, 6—4 de Mulligan 
(Italia). După cum s-a anunțat, Ilie 
Năstase l-a Întrecut cu 6—2. 7—5. 
6—2 pe vest-germanul Harald 
EJschenbroich.

In proba de dublu masculin. Ilie 
Năstase (România) — Juan Gisbert 
(Spania) au învins cu 6—4, 6—3 cu
plul italian Marzano—Toci.

ioc intreceri și 
detașamente și

la organizarea 
acțiunilor 

pio-

— Concret, cc acțiuni mai 
importante aveți in vedere ?

— Am stabilit un ..barem mini
mal" : in toate unitățile și detașa
mentele, cel puțin o treime din pla
nul de activitate va fi rezervată spor
tului, acțiunilor turistice de tot felul. 
Paralel, se are in vedere ca la res
pectivele activități să participe toți 
copiii. La cele 175 de case ale pionie
rilor, la toate cercurile pionierești, 
școlarii vor fi angrenați continuu la 
practicarea exercițiilor fizice, chiar 
dacă. să zicem. sint pasionați 
ai modelismului, electrotehnicii sau 
agrobiologiei.

In planul de măsuri al C.N.O.P. 
am prevăzut ca toate unitățile pio
nierești să ia parte la etapa de masă 
a „Festivalului sporturilor dc vară", 
competiție îndrăgită de pionieri, cu 
atit mai mult cu cit include sporturi, 
activități ce-i pasionează : înotul, ti
rul. orientarea turistică, cicloturismul, 
fotbal, ștafeta iscusinței și a inde- 
minării. O competiție asemănătoare 
ca amploare am prevăzut și pentru 
unele sporturi de iarnă : schi, să- 
niuș, patinaj.

Pină la introducerea complexului 
polisportiv „Sport și sănătate", ne 
preocupă in continuare antrenarea 
masei de pionieri la cucerirea insig
nei de „Pionier sportiv". In cadrul 
„Zilei sporturilor", ce va fi organiza
tă săptăminal in toate școlile, pen
tru pionieri vor avea *-  • •
concursuri pe grupe, 
preferințe sportive.

— A'ți spus că 
marii majorități a 
recreativ-sportive pentru , 
nieri aveți în vedere preferin
țele acestora. Cine și cum le 
formează aceste preferințe, In- 
trucit cei mai mulți — încă mici 
fiind — nu știu să practice 
vreun sport ?

— Inițierea sportivă, Îndrumarea 
primilor pași pentru un sport sau 
altul — In general către acele spor
turi și activități de mișcare ce cores
pund virstei — stau, firește, in centrul 
atenției organizațiilor de pionieri. Am 
avut un mare succes cu „Acțiunea 
Delfin" — pentru învățarea înotului 
— ceea ce ne-a determinat să conti
nuăm și in această vară. In vacanța 
mare, consiliile și comandamentele 
pionierești din comune și orașe, ca
sele de pionieri vor organiza, in co
laborare cu forurile locale de resort, 
centre dc inițiere la inoi. Interesul 
și inițiativa organizatorilor au, in a- 
ceastă privință, un mare rol. Anul 
trecut, astfel de centre au funcționat 
nu numai la bazinele de înot, ci și 
pe malul lacurilor, al unor riuri, luin- 
du-se, bineînțeles, măsurile necesare. 
Sperăm ca, în vară, numărul pionie
rilor ce vor învăța să înoate să fie 
mai mare decit anul trecut (aproxi
mativ 91 000). Inițierea nu se va opri 
insă numai la înot ; avem in vedere 
și alte numeroase sporturi : tenis de 
cimp, tenis de masă, judo, tir, atle
tism, canotaj, fotbal.

Pentru a face posibilă învățarea și 
practicarea sporturilor și indepen
dent — de către fiecare școlar, in

A Love atory : DRUMUL SĂRII 
— 10; 15,30.
• O anchetă dificilă : DRUMUL 
SĂRII — 18; 20,30.
• Colier pentru iubita mei : 
PACEA — 13.30.
• Drumul spre Vest : PACEA — 
13.43; 18; 20,15, POPULAR — 15.30; 
18; 20,15.
• O floare șl doi grădinari : DA
CIA — 9; 12.30; 16; 19.30.
• Drum In penumbră : FEREN
TARI — 13.30; 17.43; 20.
• Domnului profesor, cu dragos
te : COSMOS — 15,30: 18: 20.15.
• Logodnica frumosului Dragon : 
GIULEȘTI — 15,30; 18: 20,13.
• Alfred cel Mare : BUCEGI — 
15.30; 18; 20,30, ARTA — 15; 17,45;
20.30.
• Atentatul : TOMIS — 9.30;
12,30; 15.30; 18: 20,30.
• Zestrea : RAHOVA — 15.30; 18; 
20,13.
• Ferma din Arizona t COTRO- 
CENI — 10; 15.
• Iakov Bogomolov : COTRO- 
CENI — 18; 20.
• Fata care vinde flori : MUN
CA — 10; 13,30; 18; 20,30.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor ; Mihai 

O finală de mare atracție • pro
misă spectatorilor miine, la categ. 
„semlmuscă". Aseară, după ce vice- 
campionul olimpic Kim U Ghl.1 
(R.P.D. Coreeană) l-a învins « Iar la 
puncte pc ugandezul Muwanga, 
cubanezul Hernandez a temperat 
atacurile repetate (si ineficace) ale 
lui Turei, ciștlgind net. Deci. Kim — 
Hernandez.

Decepție pentru amatorii de box 
din sală in prima semifinală a ca
tegoriei cocoș : Dinu Condurat a 
fost surclasat de cubanezul Romero 
și abandonat in rundul al Il-loa. După 
o luptă foarte dură. Toni Mircea l-a 
învins la puncte pe rezistentul și 
curajosul pugilist nord-corcean Kim 
En Jik. Finala : Romero—Toni.

1.4» categoria scmlușoară se vor În
trece in finală nord-coreeanul Ro 
En Su (bate la puncte pe C. Sta
nei) și Simlon Cuțov (învingător, 
prin abandon in rundul II. la 
N. Duca). Semimijlociul Al. Popa, 
unul dintre rarii noștri pugiliști 
tehnici, și-a dominat 3 reprize 
adversarul (nord-coreeanul Kim De 
Son), dar a fost frustrat de victorie... 
Celălalt finalist al categoriei este 
cubanezul Emilio Correa (ciștigă 
prin abandon I la maghiarul Vlgh).

Ceilalți finallști stabiliți aseară: 
categ. mijlocie: I. Gyorfi (România) 
— AI. Năstac (România) — primul 
b.p. cubanezul Slxto. al doilea 
b. abandon II bulgarul Atanasov —; 
categ. grea: I. Alexc (România) — 
T. Stevenson (Cuba), victorioși la 
puncte la I. Dascălu. respectiv prin 
abandon, rundul I la I. Sănătescu.

Brediceanu. Solistă : Viorica Dla- 
conu-Zorzor — 20.
a Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
• Teatrul de operetă : Vînt de 
libertate — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Travesti
— 20, (sala Studio) : Părinții teri
bili - 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
iul Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — premieră — 20.
• Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O, Memphis ! — 19,30. 
(sala Studio) : Schimbul — 19,30.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero Ia purtare — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat ; Nat
han înțeleptul — 19,30.
a Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria î
— 19.30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popescu
— premieră — 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Pe plaiurile Mioriței —
19,30.
a Circul „București" : Spectacol 
susținut de circul chinezesc din 
Șanhai — 19.30.

IFAPTUL! 
Idivers 
!----—
| „Un muzeu" I 
| pentru...
| muzeu

Nu mult, pe adresa Mu- I 
I zeului de artă al Moldovei și I 
I a Muzeului de literatură din | 
• Iași au sosit citeva colete deo- . 
Isebit de prețioase. Peste o sută I 

de lucrări iconografice, opere de I 
artă feudală (citeva dintre ele 

Ide pe vremea lui Petru Ra- 
reș), zeci de măști populare, 
piese etnografice și o colecție 
de 800 de ouă Încondeiate, ve- i 

Iritabile lucrări miniaturale 
de artă populară. Un întreg... 
muzeu ! Expeditorul acestor

I
 piese de mare valoare — mc- I 

dicul Ștefan Bucevschi, din Bir- I 
Iad. După o muncă neobosită, ■ 
desfășurată timp de mai bine i 
de 20 de ani pentru stringerea I 
și conservarea lor, pasionatul | 
colecționar le dăruia acum mu- . 
zeelor ieșene. Un gest pe care, I 
nu ne îndoim, vizitatorii aces- I 
tor lăcașe de cultură îl vor

| prețui ca atare.

| Roata 
| buclucașă

IPe la începutul lunii lanua- I 
rie a.c. autobasculanta 31-MH- I 
601, proprietatea I.T.A. Dro- I 
beta Turnu-Severin, intilnilă pe ■

Idrum de către un echipaj al I 
miliției, a fost trimisă la ga- I 
raj. Prezenta defecțiuni teh-

Inice care puneau in pericol si- I 
guranța circulației. Serviciul I 
de resort din cadrul Miliției ju- | 
dețului Mehedinți i-a reținut . 
certificatul de înmatriculare. I 
Au trecut mai bine de 80 de I 
zile și. intr-adevăr, autobascu
lanta respectivă nu a mai fost 
scoasă in cursă. A fost dată 
pe mina lui Aurel Isac. cel mai 
bun mecanic din autobaza 
I.T.A. Drobeta Turnu-Severin. 
Acesta a reparat-o, iar mais
trul Dumitru Mindruțescu a ve-

Irificat-o. După care a fost tri- I 
misă la miliție pentru redo- I 
bindirea certificatului reținut. I 
Dar la scurt timp după ce a i 
pornit la drum i-a sărit o roa- I 
tă care a lovit un biciclist ! |
Pentru cei din autobază, fap- 
tul. cel puțin pină acum, este... I 
inexplicabil ! Ar trebui totuși să I 
se ofere cineva care să dea ex- 1 
plica ții l

Apa rachiu j 
nu se face

Inventar la bufetul din piața 
„Luncă" din Reșița. Rezulta
tul : mărfuri lipsă in valoare 
de 6 Q00 lei. Magdalena Sabău, 
gestionara unității, susține sus 
și tare că „undeva trebuie aă 

Ifie o greșeală". Se sucește, «e 
lnvlrtește și, deodată, se în
seninează. A mai găsit 19 sti- 

I ele de dte un kilogram, pline 
I cu votcă și rachiu alb. și roa- 
I gă comisia la inventariere să 
Ile treacă in procesul verbal., I

Comisia le numără, le înregis- 1 
trează, le cercetează și găsește ’ 

Iin ele... apă chioară ! Și, cum 
apa rachiu nu se face, in cu- 
rind va urma... scăzămintul de 
rigoare.

Sanctuarul 
de la Susani

In împrejurimile satului Su
sani, aparținător comunei Tra
ian Vuia, din județul Timiș, a 
fost descoperit un sanctuar con- 
ținind 74 de vase ceramice 
mari și mici datind din 
perioada hallstattului tim
puriu. Remarcindu-se printr-o 
ornamentație cu forme spira
late. lustruite cu grafit, cești- 
le și străchinile de la Susani 
scot in evidență măiestria meș
terilor olari din epoca de în
ceput a fierului (1100—1150 
înaintea erei noastre), perioa
dă cind aceste ținuturi erau 
populate de triburi trace. Cer
cetările și studiile întreprinse 
de specialiștii de la muzeul din 
Lugoj și de la alte instituții 
similare din țară și din străină
tate asupra materialului cera
mic descoperit aici par să con
firme ipoteza potrivit căreia o- 
biectivul arheologic de la Su
sani ar fi singurul de acest fel 
cunoscut la ora actuală in 
lume.

După 
accident

La volanul autocamionului 
21-BN-852, proprietatea SMTF- 
Bistrița, Toader Păvălean a 
săvirșit un accident de circula
ție, în urma căruia a rănit un 
copil și a omorlt un cal înhă
mat la o căruță. Dar cum era 
noapte, T. P. și-a văzut mai 
departe de drum și, odată 
ajuns la garaj, a început să în
lăture urmele accidentului. 
După numai 24 de ore însă 
avea să se convingă insă că 
asemenea urme nu se șterg.

Rubricâ redactatâ de 
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții „Scînfeli”
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Reportaj din actualitatea socialistă a țării

D
acfi în Mn*  agronomic ui 
an are o valoare absolută, 
evenimentele d? pe par
cursul Iul 11 dau o altă 
consistentă ți o nouă 
masuri. Ale . anul a respirat e - 

fund. Undele i-au fost lunci, zilele 
s-au revărsat d? prea plin, gr?- 
f^te pe existenta Dunării cu virata 
de nemăsurat. A fost un Rind mare 
al visătorilor, un plan temerar al 
Indrăxnrîilor si t:mpuj a căpătat 
a c r» a’*ă  dimensiune. o densitate 
Inegalabilă si o fizionomie proprie. 
Ca>ndar.<t’c. un an ia Porțile de 
Fier a Însemnat un simplu cadru, 
același ca pretutindeni, numai că. 
e ~i. or?’? zilelor Iul au constituit 
adevărate noduri de evenimente. 
Șapte ani. opt luni. nouă zii? 
67 3P2 de ore. In biografiile celor 
rec#*  mii d» oameni care au redi- 
mensionat aici înfățișarea locurilor 
dind un nou ritm istoriei, aceste 
nr«» ao?st» zile și acești ani nu 
rămas altfel dccit cei din trecut, 
ș: poate d.fer.ți de cei care ii aș- 
‘captă înainte. Au fost anii Porți
lor de Fier. Ani al unui implaca- 
b'l si de nestăvilit torent d? fier 
in car? timpul a fost oonstrins *ă  
moartă după cum li dictau oame
nii și nu sfinții din calendar. A 
fq«t același timp de mare ilumi
nare pe care il tră'm de aproape 
trei decenii, timp de paroxism și 
de înaltă frecventă. A fcvt un timp 
care trebuia să bată lntr-o xi si 
in Port'le de Fier, «ă apese în ele 
si <ă le deschidă in fata unui nou 
' itor. A fost un timp relativ scurt, 
cit crește un copil de la naștere 
pină în clasa a doua a școlii ele
mentare. și mulți copii ai construc
torilor Dunării au văzut lumina zi
lei aici și au rămas să poarte tot 
restul vieții. în amintiri, imagi
nea colosului care s-a întrupat sub 
ochii pruncie: lor la Porțile de 
Fier. E. nu vor ști Porțile de Fier 
d.naintea acestui timp, așa cum 
nu le vor Ști cei ce vor veni după 
?; și nu le va fi la indemină să 
creadă poveștile despre desfriul 
cataractelor din strimtoarea Cazane- 
lor. nici că pe-aici vapoarele ur
cau trase de pe uscat de locomo
tive puternice. pufăi tori cai de
fier înhămați la edec. patinind pe 
roțile îndărătnice, scoțind sdntei 
din șinele lustruite, făcind navele 
să «e strecoare prin cimitirul va
poarelor mușcate de colții stlnci- 
lor. drum de coșmar cu spaime 
neadormite prin defileul îngust al 
munților despărțiți de bătrinul și 
năvalnicul Istros.

Porțile de Fier, așa cum le ve
dem astăzi, cu fantasma albă, 
translucidă ca alabastrul, a bara
jului pus să lege din nou munții, 
au rămas ca un punct acut al unei 
anumite generații, ca un moment 
decisiv al istoriei omului de pe 
aceste meleaguri, ca o expresie a 
vieții intelectuale și morale, a dez
voltării tehnico-științifice dintr-o 
epoci fără seamăn. Aici, mai mult 
ca oriunde, istoria a fost riguros 
contemporană ea însăși, printr-o 
suprapunere perfecta de curenti 
umani egali ca viteză, intensitate 
și durată.

Au fost zece mii de oameni care 
au lucrat timp de aproape opt ani. 
și apoi s-au dus in toate zările 
țării. S-au dus pe la alte Porți-de’ 
Fier purtind cu ei mindria de a 
fi lăsat in urma lor una dintre cele 
mai cutezătoare construcții ale pri
mului sfert de veac din era socia
lismului. S-au dus cu mindria de 
a fi apucat ei s-o facă, ei și nu 
alții, deși visul pe care ei l-au 
transformat in realitate a aparți
nut și altor generații. dintr-un 
timp îndrăzneț doar in vise dar 
neputincios in înfăptuiri. Au fă
cut-o și s-au dus.

Dar a fost o zi cind abia veni
seră. Citeva zeci, citeva sute, apoi, 
ci leva mii. A fost inceputul asal
tului. A fost ziua unu, anul intîi, 
clipa zero. Numărătoarea inversă 
începuse aici cu mult timp în 
urmă, atunci cind primul om a vi
sat alte Porți de Fier decit cele 
pe care ni le hărăzise natura. Nu 
știu cum au arătat primele planuri, 
cele de demult, schițate cind abia 
se încheiase primul război mondial 
și oamenii îndrăzneau să-și viseze 
viitorul. In fața colosalei energii a 
Dunării care prăvălea in această 
zonă 630 de vagoane de ape pe 
secundă, după ce culesese riurile 
de pe o jumătate din Europa, pe 
un bazin hidrografic de 817 000 ki
lometri pătrați, oamenii locului nu 
făcuseră decit cintece : ..Dunăre. 
Dunăre, drum legănat, / Drum fără 
"pulbere și fără leat, / Du-ne spre 
zările mediterane / Dorul izvoare
lor după oceane...". Tara care iși 
are vatra scăldată de o apă ca 
Dunărea nu poate nutri decit vi
sele cele mai omenești. „Dorul 
mediteranean" despre care glăsu- 
îește vechiul clntec al Dunării nu 
este ar.imat de nesăbuința cuceri
rilor, ci de nevoia de comunicare 
între popoarele care sălășluiesc 
intr-un bazin hidrografic comun, 
căci fiecare apă este cintată in fe
lul ei, și chemarea spre limanuri 
este la fel de năvalnică, oriunde 
i-ar vărsa apele.

I
n acest sens, Dunărea este 
un fluviu paradoxal. In
tre Pădurea Neagră, de 
unde iși trage obirșia. și 
Marea Neagră. în care 
1’1 pierde numele și apele, al

bastra Dunăre, colorată astfel nu
mai in valsurile lui Strauss, nu 
este numai o apă curgătoare, ci și 
o legendă In formă de fluviu. Căci 
nici pădurea de unde izvorăște nu 
este neagră, cum nu este nici ma- 
rea in care se varsă. Numele aces
tea „negre14 sint doar punctele de 
pe harta Europei intre care Dună
rea curge de-a lungul a 2 860 km, 
spălind pămintul a opt țări, des- 
chizind vatră pentru trei capitale, 
«tringind apele din bazinul nordic 
al Alpilor si din cel sudic al Ta- 
trei și deșpărțind, prin Porțile de 
F er. Balcanii de Carpați. Nici fai
moasele ..perți44 care constituiau 
pină de curind punctul critic d.n 
drumul Dunării spre Mare n-au 
fost de fier decit In imaginația oa
menilor.

N-au fost de fier, dar acum sint. 
De fler și de beton. De piatră și 
oțeL Dar. mai ales, ele sint făcute 
d.n ce] mai rezistent material din
tre toate dte pot exista pe pă- 
rr.int : din voința omului care să
lășluiește pe cele două maluri ale 
Dunării, din cutezanța și din ab
negația lui, din amb'ția de a 
schimba fața pămîntulul după mă
sura aspirațiilor sale, in consens 
*i nu In conflict cu natura care 
l-a zămislit

Dunărea a făcut ca aici, la a- 

pmAp? două miî de kilometri de
părtare de izvoarele sale, In locul 
care și-ar fi meritat mai mult de
nt oricare altul de pe pămint lo
calizarea Sctllei $1 Caribdei, dar 
care n-a fost botezat decit cu pa
teticul și înfricoșătorul nume de 
Porții® de Fier, acest fluviu al ati- 
tor ambiții omenești nutrite, dar 
nu întotdeauna înfăptuite, să lasă 
din legendă și să intre Intr-o nouă 
realitate.

Prin aceasta. Porțile de Fi?r au 
încetat să mai fie o simplă figură 
de stih Cei care, cu decenii In 
urmă, vedeau Dunărea In arest 
punct al scurgerii el Intr-un posi
bil prore’ de devenire nu erau 
nici simpli visători, nici utopici. 
Școala energeticienilor romani 
care. In perioada ei de pionierat, 
ridica pe Bcga una dintre cele mai 
vechi hidrocentrale, dindu-i Timi
șoarei orgoltul de a fi primul oraș 
luminat electric din lume, între
zărise d» mult posibilitatea captă
rii colosalei energii irosită de Du

Retrospecție 
la Porțile 
Luminii

® Un reportaj contemplativ - extaziant 
fără teama de a părea „roz" © Trei mii 
de zile dintr-un deceniu la înălțimea 
epocii • O legendă în formă de fîuyiu 

si falșii ei anonimi
J> ■>

La Porțile de Fier, raportul înainte — dupâ include o cratima de opt ani. Se va împlini în curînd 
un deceniu de cind, la 12 iunie 1963, s-a semnat acordul româno-iugoslav, care stabilea construirea 
in comun a marii hidrocentrale de pe Dunăre, și tot acum, un an de cînd lucrările au fost termi
nate. în acest intermezzo, 7 ani, 8 luni și 9 zile, unice, irepetabile, 67 392 de ore în care fiecare minut a 
însemnat pentru bătrinul Istros o răscruce în ființa și în istoria lui. Zece mii de oameni au trăit aceste 
zile aici, umplîndu-le orele și minutele cu o consistență de mare și răscolitor eveniment. Zece mii 
de oameni care, ingemănind geografia cu Istoria, le-au modificat deopotrivă pe amindouă, făcind din 
înainte o stare ireversibilă cu scadență definitivă în fața a ceea ce părea veșnic, iar din după un 
început în fața unei noi veșnicii. între acestea, o cratimă de beton pusă de oameni, o trăsură de 
unire între Balcanii vestici si Carpații meridionali, o punte de nestricat peste Dunăre, o adormire a 
coșmarului cataractelor de la Cazane sub luciul de ape al unui lac montan de 140 km lungime.

năre în năvalnica eî trecere prin 
Porțile de Fier. Au existat și cu
tezători români și iugoslavi care, 
cu citeva decenii în urmă, au 
schițat proiectul viitorului Dunării 
in această zonă. Dar România, ca 
și Iugoslavia de atunci, cind în
suși socialismul nu era decît un 
plan de viitor pentru izbindirea 
căruia trebuiau să se ducă luY>te 
crincene și îndelungate, nu aveau 
nici forța materială și nici morală 
pentru realizarea colosalei con
strucții de pe Dunăre. O hidrocen
trală de asemenea proporții, înso
țită de Întregul complex de con
strucții pentru ameliorarea navi
gației prin cea mai critică zonă de 
pe parcursul Dunării, implica nu 
numai o uriașă cheltuială de forțe 
umane și materiale, ci și o altă 
stare de spirit între popoarele des
părțite de Dunăre, și o altă atmo
sferă in întreaga Europă. Această 
stare de spirit Însemna socialism 
și cooperare. Ceea ce s-a petrecut 
in destinul actual al Dunării nu 
este doar opera capacităților teh
nice. ci, totodată, opera încrederii 
reciproce, a certitudinii asupra vii
torului, a prieteniei și înfrățirii 
intre popoarele care, prin cuteză- 
toarea lor construcție, au ridicat 
semnificația Porților de Fier la 
rang de simboL

A fost mai intîi o legendă. O le
gendă in formă de fluviu. 
Colosala ființă a Dunării care 
a traversat istoria Europei ca o 
prezentă perpetuă, coșmarul de mi
lenii al cataractelor de la Ca
zane. spaima navigatorilor popu
lată de fantomele navelor sfă- 
rîrnate de mușcătura perfidă ? 
stincilor ascunse sub rostogolirea 
valurilor inspumegate, tributul 
plătit dlntotdeauna de om supre
mației fluviului care Iși impunea 
capricioasele-! legi obligind la su
punere și ascultare, toate acestea 
au fost nevoite să accepte voința 
și fapta omului socialist Curglnd 
intre două puncte de pe harta Eu
ropei a căror denumire conținea 
metaforic cuvîntul ..negru* 4, abia 
a ci. in gura Porților de Fier, cu- 
vintul acesta Înceta să mai fie o 
metaforă ți devenea realitate. El a 
Însemnat dintotdeauna pentru cel 
ce urcau sau coborau pe fluviu, 
frică, așteptare. Iscusință și luptă. 
O sută douăzeci de ore, atit cit 

dura urcușul unei nave prin Ca
zane. aceste patru atitudini ome
nești mergeau înfrățite, căii InsusI 
fluviul nu însemna decit frică, aș
teptare. iscusință și luptă. Peste 
două milioano de cai putere se 
prăvăleau la vale peste pragurile 
care formau o diferență do nivel 
de 36 de metri, ștrangulați Intre 
defileul întins de la Bazlaș la 
Turnu-Severln. Celor două milenii 
de frică, așteptare. Iscusință și 
luptă, cit a socotit calendarul de 
după civilizația romană instaurată 
pe aceste meleaguri, li s-au des
coperit substratlficate alte milenii 
de străvechi civilizații existente 
în zona Porților de Fier, și urme
le lor n-au fost date în vileag

mai 1963. Intr-o dimineață de 
primăvară banală, am intilnit pe 
unul din culoarele clădirii albe

decit cu prilejul săpăturilor pen-
tru croirea unui alt pat al Du-
nării.

Cu zece ani In urmă, In luna

din centrul Bucureștiului. unde Iși 
are sediul Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, un 
grup de oameni care duceau 
intr-o sală de ședințe o machetă 
de cițiva metri pătrați. imagine 
lilipută, dar executată cu toată 
minuțiozitatea detaliilor, a viitoa
rei construcții de pe Dunăre. Ma
cheta avea o „legendă" : „Proiec
tul complexului hidroenergetic de 
la Porțile de Fier". O duceau 
cițiva oameni, purtind-o cu grijă, 
temători pentru fragilitatea carto
nului, a cleiului, a stilpilor de 
inaltă tensiune modelați din bețe 
de chibrit, a barajului din citeva 
bucățele de lemn lipite pe o Du
năre de placaj vopsit în albastru. 
Era numai cifrul cromozomic al 
viitorului colos. la ceasul cînd 
abia i se hotăra preeonceperea. 
Dosare voluminoase, planșe, argu
mente teoretice, nledoarii succinte 
dar răspicate, tot ceea ce trebuia 
să demonstreze cu fermitate po
sibilul la momentul unei supreme 
hotărî ri.

Se scurseseră șase ani de cerce
tări, de studii, de muncă pe margi
nea proiectelor ce se cereau mereu 
îmbunătățite. Se executaseră 12 000 
de metri de foraje, nenumărate ga
lerii subterane și subacvatice, se 
făcuseră sute de carotaje electrice, 
Încercări geoseismice, se sondase 
pretutindeni fundația de roci cris
taline sănătoase in care avea să se 
Implinte barajul, se calculaseră 
costurile, se socotiseră numărul 
brațelor de muncă necesare, zilele 
și nopțile de muncă, fabricile și u- 
zinele din țară care aveau să furni
zeze materialul necesar, s-au cintă- 
rit visele, limitele realului și ale 
utopicului, anvergura îndrăznelii, 
certitudinea izbînzii. Și s-a hotărit. 
Pe marginea acelei machete albe și 
In decorul natural de la Porțile de 
Fier rămas neschimbat de milenii, 
s-a hotărit.

P
e la Începutul lui sep
tembrie 1964, venind la 
Porțile de Fier, am 
asistat la deschiderea șan
tierului. Era un început ca 
orice început. Dunărea trecea tulbu

re, tumultuoasă, sfidind sfidarea pe 
care i-o adresau oamenii. Au fost 
la început doar citeva sute. Hote
lurile din Tumu-Severin 6-au do
vedit neincăpătoare și atunci s-au 
instalat citeva zeci de barăci, s-a 

tras apă șl lumină electrică, toam
na s-a lăsat timpurie cu brume 
■groase, cu cețuri dese prin care a- 
bia se mai zărea turnul geamiei din 
insula Ada Kaleh. apoi s-a pornit 
torentul de fier. Era Intr-o dimi
neață de vineri și un mehedlnțean 
întors de la Argeș, pe Dunăre, cin- 
ta : „Cintă cucul vinerea, / Vinerea 
și miercurea / Trec voinicii Dună
rea .." Pentru bătrinul Istros Înce
puse o nouă existență. Raportul de 
forțe era incă In favoarea lui, părea 
că încleștarea ce avea să urmeze il 
va scoate învingător pe el, cel mai 
puternic, cel mai de neingcnuncheat, 
cel care amenința cu dezlănțuirea 
unei copleșitoare stihii umede, cel 
care de-a lungul istoriei sale înghi
țise mult mai multe vieți decit nu
mărul celor care veniseră să-l 
schimbe lui viața. Balanța înclina 
incă spre el. și apăsarea brațului 
ci in favoarea omului continua să 
pară iluzorie. Oamenii abia se așe
zau, buldozerele pișcau pămintul 
dar mușcătura lor era prea firavă 

pentru a modifica peisajul. Drumu
rile se mutau mai sus pe piepțll 
munților, iarna se anunța grea, în
ghețul era un aliat redutabil al flu
viului încolțit, mina se lipea de fier, 
uleiul încremenea în motoare, dar 
o hartă a viitorului Dunării pictată 
In ulei pe citeva panouri de tablă 
anunța pe o margine de șosea pli
nă de hirtoape ceea ce nu mai pu
tea fi aminat. Porțile de Fier erau 
atacate de pe ambele maluri in ac
țiuni sincronizate care înaintau im
placabil.

D
upă doi ani, cînd am re
venit aici, tot intr-un În
ceput de septembrie, al
bia Dunării fusese redusă 
de la 1300 de metri la 
numai 276 și fluviul care spărsese 

strimtoarea munților se dovedea 
neputincios In fața acestei gituiri 
impusă de oameni. Pe două sute 
de mii de metri pătrați, ve
chea albie a fluviului era go
lită de ape, batardourile iși întin
deau fortificațiile circulare de oțel 
pină în mijlocul Dunării, pe piepții 
munților se cățărau temerare via
ducte, se săpau tuneluri pentru un 
nou drum de fier, in trupul bara
jului care prindea consistență cu o 
uluitoare viteză față de proporțiile 
cu adevărat ciclopice ale construc
ției, se turnau in beton locilrile de 
amplasare a viitoareolr turbine. Se 
turnaseră aproape două sute de mii 
de metri cubi de beton in ecluze, 
și tot atita în fundațiile hidrocen» 
tralei. Nu trecuseră decit doi an/ 
de cind Dunărea hohotise cu dispreț 
in fața cutezanței oamenilor și 
ființa fluviului se dovedea' acum 
greu încercată. Se excava de trei 
ori mai repede ca la Bicaz. se be- 
tona de două ori mai rapid ca la 
Argeș. La batardou se Întreceau 
ortacii lui Eugen Ghelare cu „acro
bații" lui Țărlungeanu de ia funi- 
culare. Rapidul „Traian44 iși Ince- 
tinea mersul incercind parcă sub 
rotile sale soliditatea noului drum 
înălțat deasupra nivelului viitoru
lui lac de acumulare și călătorii, 
fie zi, fie noapte, se strîngeau la 
ferestrele trenului să privească u- 
luitoarea panoramă a șantierelor 
care înaintau de pe ambele maluri 
către mijlocul Dunării. Raportul 
de forțe fusese modificat, dar Du
nărea iși păstra drept atu loviturile 
berbecilor de apă, complicitatea 
nopții, incă o iarnă grea, viforoasă. 

cu cohorte de sloiuri trimise «M ase- 
dieze stavila de beton Întinsă de 
oameni de-a curmezișul fluviului. 
Pe firul viaductelor tuneliștli lui 
Teodor Teodosie, veteran al Bica- 
zulul, se luptau eu geologia anar
hică a munților de pe valea Cernci. 
Pe vatra noii Orșove se construiau 
primele blocuri de locuințe pentru 
locuitorii orașului ce avea să fie 
acoperit de ape. Dunărea nu mai 
era Dunăre, ci un vulcan lichid cu 
erupția dirijată după vrerea omului, 
o copleșitoare forță anarhică obli
gată să meargă in ham, un Imens 
haos organizat in care stihia fusese 
redusă la neputință.

A
m mal venit pe-aici, prin 
iunie 1967, cind se muta 
cimitirul din Orșova. Ci- 
.leva care trase de bol, cu 
coviltire din crengi de 
dud, frtnau circulația pe o por

țiune de șosea cu mersul lor încet, 
legănat, ca după ceasornicul altei 
epoci. Basculantele claxonau cerlnd 

să 11 se elibereze calea, buldozerele 
gemeau pe marginea drumului ca 
niște pahidermi de oțel, dar Or
șova iși reingropa morții, și fapta 
aceasta cerea, ca orice meditație, 
pas incet și pioșenie. Jos, sub ne- 
sfirșita încrengătură de rețele din 
oțel și beton forțat să învețe virsta 
veșniciei, se pregătea mormintul 
stihiilor care au născut spaima 
Porților de Fier, și undeva, sus, 
deasupra unui uscat care nu avea 
să mai rărninâ îndelung uscat de
oarece urmau să-1 acopere apele, se 
tăiaseră in pămint virgin noile 
locuri de veci pentru morții de de
mult ai Orșovei. Era un ceas cu
tremurător prin răscolitoarea lui 
semnificație, viii nu apucaseră să 
se mute in cele două mii de apar
tamente din noul oraș, dar iși 
trăgeau Intr-acolo rădăcinile, moșii 
și strămoșii. Celor ce duseseră cu 
ei in morminte imaginea veche a 
Dunării, pe care intr-un singur fel 
o pomeniseră de cind văzuseră lu
mina zilei, li se arăta un alt peisaj 
și o Dunăre care Începea să fie 
alta. O pădure de macarale răsă
rise de-a curmezișul fluviului și 
frontul de beton înainta zilnic cu 
cite trei mii de metri cubi dinspre 
nord, cu alte trei mii dinspre sud, 
spre joncțiunea ce n-avea să mai 
intirzie mult. Porțile de oțel ale 
ecluzelor erau gata și așteptau să 
fie fixate in balamalele timpului. 
Fiecare de cite 25 de metri înălți
me, 17 lățime și 2 grosime, opt sute 
de tone bucata, adevărate porți îm
părătești pentru Măria-Sa Dunărea, 
două la intrarea în marele lift al 
vapoarelor, alte două la ieșire, pen
tru ca apele să urce și să coboare 
la deschiderea și ia închiderea lor 
purtind pe umeri ambarcațiunile 
eliberate de coșmarul cataractelor.

Se năștea o altă față a pămîntu- 
lui din aceste locuri și, contrar ge
nezei biblice, mai intii a fost visul, 
pentru ca, la urmă de tot, să 
țișnească lumina... Cofratorul Iosif 
Radu din Bicaz țesea faguri de co- 
fraje pentru tiparele eternității din 
zămislirea noilor Porți de Fier, 
Ibrahim Hamzat din Ada Kaleh s-a 
angajat șofer pe o basculantă și a 
cerut sâ rămină in Orșova Nouă, 
s-a deschis o grădiniță pentru 
copiii născuțl pe șantier, pe ostro
vul Golu s-au dat la iveală teme
liile unei cetăți dacice, 18 tineri ve- 
niți din Tăcuta, sat de lingă Huși, 
in inima Moldovei, au constituit 

era mai aprigă brigadă de maca
ragii, ur> gazetar din Turnu-Severin 
inc< rea o demonstrație febrilă, 
patetică, plină de argumente exal- 
tante despre modul cum oamenii 
creau o nouă Dunăre iar Dunărea 
crea noi oameni.

Apoi, la 9 august 1969, In timp 
ce la București se țineau lucrările 
celui de-al zecelea Congres al Par
tidului Comunist Român, 8-a dat 
startul devierii ultimului fragment 
din trupul Dunării și zăgăzuirea 
definitivă a fluviului a început, 
sub asaltul neîntrerupt al „șoferilor 
Iadului" Zece zile și zece nopți 
diabolice, bătăile pe viață și pe 
moarte Intre prăvftllrea aoelor 
amenlnțind să sfărime totul in 
calea lor intr-un ultim, dar su
prem asalt, și ploaia stabilopozi- 
lor. șl uriașa grindină de blocuri 
de beton de dte 20 de tone fiecare. 
Din 3 in 3 minute, fie zi, fie noap
te. un colos cu trei capete de piatră 
imposibil a fi rostogolit fără a ră- 
mine In picioara era lăsat să alu

nece de pe planurile înclinate ale 
unor basculante cu roțile cit statul 
unui om, strivind sub căderea lui 
puhoaiele Dunării, obligindu-le să 
se inalțe, să încerce a trece peste 
stavila de neclintit, ea însăși 
făcută să crească mereu, pină 
cind bătrinul Istros. descumpă
nit, a fost nevoit să se o- 
prească in loc. De pe orizontala 
podului înălțat deasupra șuvoaie
lor il dominau cohortele de ca
mioane grele cu arcurile strivite 
sub greutatea coloșilor de beton 
lăsați să se prăvale In gîtul rete
zat al Dunării. Fluviul gemea lo
vit necruțător, oamenii aceia mici 
care de cinci ani îi Incălecaseră 
spinarea il copleșeau cu neobosita 
lor pină cind 400 de stabilopozi de 
cite 22 de tone fiecare și 6 000 de 
blocuri de beton 1 s-au Impllntat 
în inimă pecetluindu-i definitiv 
trecutul. O lună mai tîrziu, la 
cinci ani' de cind se pornise bătă
lia pentru captarea energiei Du
nării, primul vas trecea prin eclu
za de pe malul românesc răzbunind, 
cu alunecarea lui maiestuoasă 
prin defileul de beton înțesat de 
oameni ca la ceasul unei mari vic
torii, toate vasele mușcate de col
ții de stîncă al cataractelor șl 
anunțlnd că, de acum, fluviul nu 
va mai putea ucide. Frica și aș
teptarea au fost învinse. Dar Du
nărea a mai ucis încă. Ici o viață, 
colo o viață, lovituri perfide de 
animal rănit, oameni tineri care 
veniseră să nască o altă Dunăre și 

De sus, de la Padina Gardului, privesc îndelung panorama Porților 
de Fier devenite Porțile Luminii. E liniște. Barăcile au dispărut, forfota 
mașinilor parcă a fost înghițită de pâmînt, furnicarul uman s-a împrăș
tiat în toate zările. Vapoare albe cutreieră marea montană, un pod alb 
unește Balcanii de Carpați, turbinele înghiocate în trupul hidrocentra
lelor smulg forfa anarhică a Dunării, o disciplinează și o trimit pe ca
bluri orașelor, satelor, fabricilor și uzinelor din cele două țări. E liniște. 
A fost o lume, o bătălie fără seamăn, o izbîndă la dimensiunea omului 
care a angajat lupta pentru Dunăre. A rămas o victorie. Nu pentru o 
singură viată de om, ci pentru secole.

Din locul de unde privesc fluviul îmblînzit văd viitoarea Dunăre 
escaladind alte baraje răsărite pe avalul ei, incredinfind omului, după 
alte lupte și alte izbînzi ce vor veni, prinosul ei de energie din care 
Porjile de rier nu i-au răpit decit d părticică.

...Și pacea s-a așternut, iar la sfirșit a fost lumina.

alte Porți d? Fler plătind tributul 
de jet tto cerut dintotdeauna de 
astfel de epopei.

L
a 21 Iulie 1970. ora 20.5. 
turbina hidroagregatului 
nr. 1 a făcut prima ro
tire in ghiocul de beton 
din trupul barajului, a- 
poi, la 5 octombrie, s-a pornit 

cel de-al doilea hidroagregat. pen
tru ca la 21 noiembrie, in același 
an. Dunărea să Încerc? o ultimă 
lovitură, făcînd o breșă In ba- 
tardoul de la barajul deversor și a- 
menințind inundarea hidrocentralei. 
Panica și-a arătat colții galbeni, 
dar n-a putut mușca, sinistrul ho
hot al răzbunării pe care fluviul 
o mocnise Îndelung a fost gituit, 
dar ceasul critic n-a trezit numai 
șantierul, ci o țară Întreagă, și 
suspinul de ușurare n-a venit decit 
după ce ultima, cumplita, neîndu
plecata încercare s-a încheiat prin 
izblnda omului. N-am fost a’unct 
la Porțile de Fier, vestea a căzut 
ca trăznetul din cer senin, știrile 
erau zgîrcite cu vorbele, corespon
denții agențiilor de presă de pește 
hotare transmiteau In dodii. Eu
ropa punea întrebări, se pregăteau 
telegrame de condoleanțe care au 
rămas neexpediate căci vestea lz- 
blnzil a fost mal Iute de picior 
dedt ecoul unei posibile catastrof?, 
si Dunărea n-a fost niciodată mai 
înjurată și mai blestemată ca 
atunci. Șl din nou a fost cintată, 
și din nou adorată, și din nou 
sorbită ca o iubită, și iarăși le-a 
apărut oamenilor albastră, deși ca 
n-a fost astfel decit In valsurile 
] ji Strauss, așa cum Încerca să 
redevină abia acum pe luciul ma
relui lac montan care se Întrupa 
In plntecul dintre Carpați șt 
Balcani ca un prunc pe măsura 
planetei oamenilor.

O sută zece uzine românești au 
concurat la construirea complexu
lui hidroenergetic de la Porțile de 
Fier, si semnificativ este faptul că 
91 dintre ele nici nu existau Înain
te de socialism.

Peste două mii de zile au fost aici 
„zile de vlrf“, alte aproape o mie 
au fost de febrilă cercetare din 
perioada prospecțiilor, sau de fi
nisare a construcției din etapa de 
cizelare a marelui complex hidro
energetic, trei mii de zile și de 
nopți pe malul românesc, alte trei 
mii pe malul iugoslav, fiecare zi 
însemnlnd două, fiecare gest re- 
gâsindu-se dincolo ca într-o oglin
dă, fiecare secundă fiind soră cu 
alta, intr-o suită de trei mii de 
zile gemene. Treizeci de anotim
puri, opt ierni viforoase, opt veri de 
arșiță, tot atltea primăveri și toam
ne unice și de neasemuit. Oameni, 
destine, bucurii și necazuri, nervi 
vibrînd de încordare, inimi bătînd 
năvalnic, simțuri treze, mereu în 
alertă, vise, izbînzi, renunțări, vic
torii și infrlngeri, jerffe și eroi. 
Care sint acele cifre capabile să 
exprim? esența umană a acestei 
epopei ? Oare se pot evalua can
titativ vibrația emoției, greutatea 
lacrimii, zborul de inimi al bucu
riei triumfătoare, tot ce s-a trăit 
si s-a simțit aici In lupta cu apel? 
de-a lungul celor 2 807 zile și nopți 
cile s-au. . scurs din momentul 
inaugurării lucrărilor, la 7 septem
brie 1964, pină la 16 mai 1972, în 
ceasul Încheierii definitive a gigan
ticei ’ operațiuni pentru captarea 
energiei Dunării la Porțile de 
Fier? Putem măsura betonul, oțe
lul, benzina, dinamita, mușcătura 
excavatoarelor, roca, putem socoti 
cursele uriașelor autobasculante a! 
căror șoferi se schimbau din mers, 
voltele benelor atlrnate de brațele 
macaralelor, sutele de kilometri de 
cabluri întinse de liniori pe ume
rii stîlpilor de inaltă tensiune, nu
mărul pieselor montate Intr-un 
singur agregat, chiar și vagoanele 
de pline mlncată. dar cine ar pu
tea calcula riurile de sudoare de 
pe frunți, uzura fizică și morală 
a oamenilor recomoensatâ doar 
prin bucuria izbînzii finale ? Pu
tem să evocăm In cifre fazele din 
lupta pentru devierea fluviului 
prin batardourile celulare, dar ne 
simțim incapabili să exprimăm 
printr-o simplă cifră dimensiunile 
morale ale noii splendori a Du
nării, sentimentele oamenilor, 
credința lor in izbindă, abnegația, 
efortul de inteligență al tuturor 
ceior care, de la proiectele inițiale 
pină la examenul plin de încordare 
al rodajului instalațiilor montate 
In întregul complex hidroenergetic 
de la Porțile de Fier au însemnat 
o continuă și atroce luptă.

elanul și din 
după trei mii de 
luptă au plecat 
năvalnice, să-și 
rea și chemarea,

A
u venit aici de pe Bistrița 
și Argeș, au prins Dună
rea in cleștii viselor lor. 
au lăsat la Porțile de Fier 
ceva din inimile lor, din 

năzuințele lor și 
zile și nopți de 
spre-alte rluri, 
urmeze meni- 

v. ______ desăvîrșindu-și
școala pe parcursul căreia colosul 
de pe Dunăre rămlne cel mai difi
cil dar și cel mai frumos examen. 
A ?voca acum doar numele citorva 
eroi mi se pare a-i frustra pe alții 
de binemeritata izbîndă în marele 
proces al devenirii lor. N-au exis
tat anonimi. Dar a pomeni zece 
sau o sută de nume din miile de 
constructori care s-au perindat 
aici. Înseamnă a-i trece Involuntar 
sub tăcere pe ceilalți. Lor, eroilor 
acelor zile ?i nopți de luptă con
tinuă și încordare fără istov, lor, 
bărbaților și femeilor care au ve
nit aici tineri, au muncit din greu, 
au trăit, au iubit și au mutat Du
nărea din loc, ridiclnd-o pe umeri 
de beton, eliberlnd-o din Încleșta
rea strimtorilor ucigașe, domesti
cind-o și forțînd-o să-și trimită 
puterea prin rețelele de Înaltă ten
siune întru izbtnda luminii asupra 
nopții, nu le rămlne decît prinosul 
recunoștinței noastre.

Ioan GRIGORESCU

Reportaj din actualitatea socialistă a țării
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Ei luptă, cîntă, 
se jertfesc și cred 

în libertatea patriei lor
Dc aproape nouă ani. poporul Morambicului, sub conducerea Frontului de Eli

berare, s-a ridicai la luptă armată împotriva colonialismului portughez. In ciuda 
unor imense greutăți, lupta ia o tot mai marc amploare, cuprinzi nd teritorii întin
se. unde forțele de eliberare exercită un deplin control militar și administrativ. 
Certitudinea in victoria finală se desprinde, pentru cititorii de pe alte continente, 
dintr-o carte a ziaristei progresiste americane BARBARA CORNWALL : „Rebelii 
din tufișuri, impresii personale despre ..revolta neagră" in Africa'*,  scrisă după o 
călătorie in Mozambic, Redăm mai jos citeva fragmente din carte. Luptători din detașamentele FRELIMO pregatindu-se In vederea unor noi acțiuni

„TRANDAFIRUL 
ALB"

Un episod al luptei antifasciste a patrioților germani. 
In anii războiului, relatat de scriitoarea 

ANNEMAR1E RENGER

.. Seara tirziu. dună sase 
ore de drum, oc care, fără 
mine, partizanii l-ar fi 
străbătut in numai două 
ore — am ajuns in tabăra 
unde ne aștepta un adă
post. Toate cărâriie care 
duceau acolo erau păzite 
de miliția populară. Timp 
de trei zile am putut-ve
dea cum trăiesc Împreu
nă țărani: și partizanii, in 
condiții desigur obișnui
te pentru ei. si cum func
ționează aparatul admi
nistrativ instituit de 
FRELIMO (Frontul de E- 
liberare din Mozambic).

In ziua cind am ajuns 
In această tabără, vinăto- 
rii impușcaseră un hipo
potam. din care aleseseră 
părți pentru a fi pregăti
te ca hrană. Carnea a 
Cert pină seara tirziu. A 
doua zi. in zori. tabăra 
se umple de forfota : în
cepe pregătirea hranei, 
tranzisrtoarele difuzează 
muzică si ultimele știri 
transmise de postul revo
luționar de radio. Mi-am 
petrecut cea mai mare par
te a zilei stind de vorbă 
cu partizanii si conducăto
rii lor. Unitatea de fe
mei. care abia sosise in 
tabără, era condusă de 
Pauline Mateos, o tinără 
fată de 17 ani. Ea și-a le
gat viața de soarta revo
luției dună ce. prin satul 
ei. au trecut agitatorii 
FRELIMO. Avea pe atunci 
12 ani. La început a aju
tat lâ bucătăria unei baze 
de partizani, iar mai tir
ziu. după un curs de pre- 

k_____ —____

gătire militară, a început 
să ia parte la incursiuni
le întreprinse de partizani 
in spatele liniilor inamice.

Interlocutorii mei îmi 
relatează că in acest gen 
de război nu există o li- 

- I 
tului : unitățile de avan
gardă ale partizanilor pă
trund adeseori dincolo de 
posturile de apărare ale 
portughezilor. Patriciii con
trolează astfel o mare 
parte a provinciilor Kabu- 
Delgad si Niasa in nord 
si Tete in sud-est. în zo
nele unde partizanii iși des
fășoară activitatea func
ționează activ organe ad
ministra live ale FRELIMO 
care se ocupă de rezolva
rea tuturor problemelor ce 
privesc viața locuitorilor, 
inclusiv comerțul si justi
ția. Sint zone pe care por
tughezii le ocolesc, dar le 
supun in schimb unor frec
vente și masive bombarda
mente de aviație.

...în dimineața urmă
toare am plecat înainte de 
ivirea zorilor. Punctul fi
nal al călătoriei noastre 
era un post de comandă al 
partizanilor, situat intr-un 
teritoriu îndepărtat. înso
țitorii mei țineau, totoda
tă. să-mi arate o gospodă
ri întemeiată de FRE
LIMO. Sase ore am străbă
tut. fără oprire, savana, 
de-a lungul cârca se înăl
țau, ici colo, trimbe de 
fum ; erau focurile aprin
se de țărani : cenușa în
grașă pămintul — pro
cedeu cunoscut și obișnuit

in Africa. Pe lingă noi tre
ceau grupuri de bărbați 
și femei. purtind marfa 
destinata bazarului. Ni s-a 
spus că pentru a ocoli 
ambuscadele portughezi lor. 
țăranii mozambiâani folo
sesc cărările croite și apă
rate de partizani.

...în sfirșit. un popas. 
Sorbind din ceașca cu

ghezii construiesc barajul 
de la Cabora-Bo^sa. ale. că
rui cheltuieli se vor ridica 
la 300 milioane dolari.

...Scara la cină, in noua 
tabără. unde am ajuns 
după ce am vizitat plan
tația FRELIMO. continui 
convorbirea începută cu 
Mi gigo. fost comandant 
de partizani in provincia

ÎNSEMNĂRI iNTRO TABĂRA
A PATRIOȚILOR DIN MOZAMBIC
ceai. îl ascult pe Fernan
do Raul, secretarul admi
nistrativ al secției de apă
rare a FRELIMO. Parti
zanii — imi relatează RauJ 
— contează mult pe spriji
nul din afară. Deoarece
mijloacele moderne de
transport lipsesc, 
și muniția sint 
peste graniță cu

armele 
trecute 
brațele

și purtate apoi oe umeri, 
prin savană, pe cărări tăi
nuite. O ladă cu muniție 
ajunge astfel in raioanele 
sudice ale provinciei Nia
sa după o lună de zile. în
ciuda acestor greutăți, ac
tivitatea partizanilor n-a 
încetat să ia amploare. 
Lupta a fo-j. reluată si in
provincia Tete, unde portu-

Kabu-Dedgad. El îmi în
fățișează' cu sinceritate 
complexitatea problemelor 
cărora trebuie să le facă 
față FRELIMO. Ceea ce îl 
îngrijorează pe Migigo este 
faptul câ sectorul sudic al 
provinciei Kabu-Delgad 
se mai află încă în mîinile 
portughezilor. Acolo, ne
grii sint mutați cu forța 
in așa-numitele ..sate stra
tegice" și siliți să presteze 
muncă neplăt.ită. in folo
sul colonialiștilor. Dar lup
ta continuă și acolo... „Cu 
cit extindem operațiile de 
partizani, cu atit mai multi 
oameni ni se alătură — 
spune Migigo. Evident, a- 
cesta este un război al 
maselor populare1.

...Tabăra răsună de me
lodia solemnă a unui imn, 
al cărui refren exprimă 
hotărirea africanilor de a 
elibera întregul continent 
de sub stăpînirea colonia
liștilor. Privesc acești par
tizani și nu pot să-mi o- 
presc admirația. Pe fețe
le lor. alături de bunăta
te. s-au întipărit adine 
semnele răbdării și dir- 
zeniei. Oamenii aceștia 
s-au dăruit cu totul revo
luției. care le-a umplut 
întreaga viață, nelăsind 
loc pentru nimic altceva: 
flămînzesc. cad de obosea
la, dar se ridică din nou 
la luptă însuflețiți de ace
lași țel: victoria împotriva 
colonialiștilor.

...Am însoțit pe cîțiva 
agitatori ai FRELIMO la 
un miting care a avut loc 
la citeva mile de tabără. 
Grupului nostru i s-au a- 
lăturat unul din veteranii 
locului, Dadi Salim, și 
două din nevestele sale. 
Citeva sute de africani 
așteptau răbdători in ju
rul unei scene improvizate 
din bambus. După un dans, 
care a porni’ din inițiativa 
lui Dadi Salim. a început 
mi'ingul. Da di Salim. Mi
gigo și Râul au vorbit ce
lor prezenți despre FRE
LIMO. despre necesitatea 
cuceririi independenței și 
inevitabilitatea înfrmgerii 
portughezilor. Oratorii au 
subliniat totodată că par
tizanii ar putea apționa cu 
și mai mult succes. bi

neînțeles cu sprijinul ță
ranilor. S-au ridicat și 
unele probleme care se 
cereau explicate. Unul 
cite unul, țăranii veneau 
în mijlocul adunării și 
vorbeau. Ceilalți ii ascul
tau cu atenție și, deseori, 
îi susțineau prin aplauze.

..Comandamentul lui Mi
gigo nu se deosebește cu 
■nimic de satele din sava
nă. deși aici colibele sint 
mai comode. Partizanii sint 
gata oricind să siringă ta
băra și să se strămute a- 
colo unde cer împrejurări
le luptei. Și aici, ca și in 
celelalte tabere, tranzis- 
toarele difuzează cintece 
și știri. La unul din de
pozitele FRELIMO din sa
vană mi s-au arătat arme, 
recent capturate de la ina
mic.

Pregătirea partizanilor șl 
a miliției in provincia 
Kabu-Delgad este condusă 
de Joachim Manuel, un ti- 
năr de 26 de ani. ..Tactica 
partizanilor — imi relata 
el — este tactica unor lo
vituri fulgerătoare. Lovim 
atunci cind inamicul se 
așteaptă mai puțin". Fie
care bază de partizani iși 
are legăturile sale care 
acționează in sectorul res
pectiv și comunică cu ofi
țeri de la comanda sec
toarelor învecinate.

...Pe drumul de întoar
cere. spre frontieră, string 
mina lui Migigo și ne luăm 
rămas bun. îl aud strigind 
în urma mea : „Senora, 
vom învinge11 1

Scriitoarea ve^t-germană Annemarif Renger. cunoscută activistă 
a partidului aocia.l-democrat. aleasă Ia sfirșitul anului trecut preșe
dintă a Bundestagului, a evocat intr-un șir dc reportaje momente din 
lupta de rezistență i patrioților germani care s-au ridicat împotriva 
hitlerisinului. Redăm in cele ce urmează însemnările sale asupra unuia 
din aceste momente.

Amintim cu acest prilej că autoarea consemnărilor de mal jos va 
«ost la începutul săptăminil viitoare In țara noastră, in fruntea unei 
delegații a Bundestagului vest-german.

INAMICUL SE NUMEȘTE „POLUARE"
In tot mai numeroa

se țări ale lumii pro
blema combaterii po
luării se înscrie printre 
preocupările de arză
toare actualitate. în 
forme de o tot mai 
mare diversitate, dife
rite organizații, cercuri 
ale opiniei publice, 
mișcări sociale se pro
nunță pentru elabora
rea și adoptarea unor 
măsuri eficiente împo
triva fenomenelor po
luării, care riscă să a- 
fecteze tot mai grav 
mediul ambiant al o- 
mului, să deterioreze 
echilibrul ecologic na
tural. Publicăm alătu
rat citeva imagini din 
acțiunile împotriva po
luării.

De vinzare aer curatTineretul vrea o planetă curată

în capitala Suediei mii de tineri s-au adunat pentru a pleda în favoa
rea apărării sănătății omului

La prețuri pipărate, într-un magazin din Tokio, se pot procura gene
ratoare de oxigen

...Acum treizeci de ani, în primă
vara anului 1943, frații Harm și 
Sophie Scholl, .împreună cu stu
dentul Cristoph Probst, au fost 
judecați in grabă de un tribunal 
excepțional din Munchen, con
damnați la moarte și executați.

Numele fraților Scholl rămîne 
un simbol al acelui mic grup de 
studenți și profesori care, la Uni
versitatea din Munchen, au format 
cercul de rezistență „WEISSE 
ROSE" (Trandafirul alb) și care, 
in iarna anului 1942-43, prin mij
loacele avute la dispoziție. prin 
râspindirea de manifeste ce che
mau la rezistență și care făceau 
apel la rațiunea celor ce iși păs
trează capacitatea de a gindi. prin 
eforturi îndreptate in direcția 
slringeril rindurilor acestora. au 
Încercat să dea un impuls mișcă
rii îndreptate spr» înlăturarea 
dictaturii naziste.

în Germania de atunci acțiunile 
tinerilor de la Miinchen au avut 
ecou redus. Și nu este de mirare, 
șliindu-se cit de slab era informa
tă opinia publică despre aseme
nea acțiuni. Ziarele nu aveau voie 
să publice decit știri lapidare, re
dactate in obișnuitul și respingăto
rul jargon oficial : „niște indivizi 
reprobabili" ar fi încercat, „in mod 
rușinos, să submineze puterea de 
apărare și spiritul de rezistență al 
poporului german" și de aceea 
„nu merită altceva decit o moarte 
grabnică și lipsită de onoare".

Abia după război, frații Scholl 
și ceilalți conducători ai acestui 
cerc — Willi Graf, Alexander 
Schmorell și mentorul lor spiritual, i 
profesorul Huber — au devenit 
cunoscuți, iar importanța acțiunii 
lor a do’oindit aprecierea cuvenită.

Cine citește astăzi relatările șl 
documentele despre activitatea1 
acestei grupări va admira cura-' 

?JUÎ?; Seriozitatea și fermitatea de-' ' 
caracter a membrilor lui. Cineva 
ar putea insă pune întrebarea 
dacă această inițiativă de a ac
ționa contra dictaturii și terorii 
naziste. prin râspindirea fățișă 
de manifeste, nu a fost cumva o 
acțiune politicește naivă sau ne
săbuită, sortită din capul locului la 
eșec — cu atit mai mult cu cit re
zistența cercului a fost înăbușită in 
fașă și s-a stins ca o luminare sub 
rafalele unei furtuni. Apreciind 
și omagiind activitatea cercului, 
nu trebuie pierdută din vedere si
tuația politică și militară din ace
le săptămini și luni. înaintarea 
germană in U.R.S.S. stagnase. Pe 
frontul de Est, precum și in Afri
ca, inițiativa aparținea acpm for
țelor antihitleriste. Apoi a venit 
prăbușirea de la Stalingrad : la 2 
frebruarie, deci tot acum treizeci 
de ani se terminase bătălia Stalin- 
gradului. O întreagă armată ger
mană a fost nimicită. Acest fapt a 
întărit oonvingerea grupului stu
dențesc de rezistență că a sosit 
timpul pentru înlăturarea regimului

nazist. Membrii cercului de la Mun
chen sperau că dezastrul german 
de la Stalingrad, care a marcat o 
cotitură in mersul războiului, va 
declanșa un val de indignare îm
potriva acestui război absurd, pur
tat de Hitler. „Poporul nostru este 
cutremurat de dispariția la Stalin
grad a atitor oameni... in rindurile 
poporului german începe să moc
nească revolta" se spune in ulti
mul manifest răspindit de „Weisse 
Rose". Intr-adevăr. Stalingradul a 
provocat un șoc in Germania și 
a determinat, pentru prima oară, 
și pe cei tineri să mediteze asupra 
aberației aventurii militare a na
ziștilor și asupra politicii lor ba
zate pe disprețul față de om.

La urma urmei insă, pentru noi 
are astăzi o importanță secunda
ră dacă, din punct de vedere po
litic și tactic, gruparea a reușit 
sau nu să acționeze rațional și 
dacă a apreciat sau nu corect ad
versarul. Nu putem trece cu ve
derea că acest cerc din jurul fra
ților Scholl nu era format din po
liticieni experimentați, ci din stu
denți care acționau spontan, așa 
cum Ie dicta conștiința, fără o 
cumpănire a faptelor. Important 
este că un grup de tineri, cres
cuți sub regimul nazist, s-a orga
nizat in vederea unei rezistențe 
active, sfidind deschis acel regim. 
Au acționat cu prețul vieții lor. 
fără sprijinul cuiva, bizuindu-se 
doar pe credința și convingerea 
lor. Ei au reușit să-și formeze o 
imagine clară asupra situației in 
care se afla generația noastră și. 
totodată, asupra valorilor etice și 

1 spirituale pe care trebuie să se 
bazeze o orinduire demnă și uma
nă. Stau mărturie cuvintele din 
ultimul lor manifest : „In numele 
tineretului german, cerem de la 
statul iui Adolf Hitler să ne dea 

■ înapoi libertatea personală, bunul 
cel mai de preț al germanilor, de 
care ne-a privat in modul cel mai 
josnic".

In acest tineret, privat de li
bertate in mod josnic, s-au trezit 
dorința și năzuința de libertate. 
El cerea și tindea spre o ordine 
care să se bazeze pe gindirea in
dependentă. adică pe libertatea 
spirituală. Pe atunci existau doar 
grupuri izolate, cercuri de prie
teni, fără legături intre ele. Mul
tora dintre ei. îndeosebi celor mai 
activi, nu le-a fost dat să trăiască 
realizarea țelului urmărit. Dar va
lorile pentru care și-au pus în 
joc viața au fost recunoscute și 
acceptate. Ele formează baza unei 
culturi și a unei etici demne, uma
ne. azi fundamentul constituției 
noastre. De aceea cinstim memoria 
celor care, pe vremea represiuni
lor. au optat pentru libertate și 
demnitate umană, plătind cu via
ța lor acest crez, pentru care au 
luptat deschis și curajos.

J,

Miting de protest Cuvîntul celor 15000 /- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Explorările meteorologice moderne

Purtind măști, numeroși locuitori oi orașului Tokio 
©u demonstrat recent, cerind măsuri eficiente îm

potriva intoxicării atmosferei capitalei nipone

Șiruri impresionante de oameni, însoțite, în mod sim
bolic, de plutoane de bicicliști, ou demonstrat pe stră
zile orașului Stockholm cerind adoptarea unor măsuri 
împotrivă poluării mediului de către mijloacele de 

transport auto

Omenirea a avut dintot- 
dcauna de luptat cu ca
priciile vremii. A suferit 
de pe urma secetelor fier
binți, a uraganelor cum
plite. a incendiilor provo
cate de trăsnete, a grin
dinilor distrugătoare, a 
ploilor, ninsorilor și inun
dațiilor devastatoare. A- 
nual sint semnalate in 
diverse puncte ale glo
bului asemenea calamități 
aducătoare de pagube i- 
mense, cum au fost, de 
pildă, anul acesta, rava
giile produse de uragane 
in regiunea Caraibilor, ia 
zona Filipinelor și Japoni
ei sau la gurile Gange
lui in Bangladesh, se
ceta din India etc. Potri
vit unor date oficiale, in 
Statele Unite inundațiile 
produc pagube anuale de 
325 milioane dolari, iar 
grindina distrugeri în va- 

i loare de 300 milioane do
lari.

ȚLnînd seama de ind°- 
lungata $i amara experi
ență a trecutului, omul 
secolului XX este hotârit 
să-și intensifice lupta îm
potriva stihiilor naturii, 
recurgi nd din ce in ce 
mai amplu la mijloacele 
pe care i le oferă cuceri
rile științei și tehnologiei 
moderne. Există perspec
tive ca oamenii să ajungă 

1 a stăvili anumite fenome
ne ale naturii, dar inain- 

i tarea pe această cale, in
tr-un univers științific
atit de complex, e denar-
te de a fi lipsită de difi
cultăți ; ea se face pas cu 
pas, prin studii, experien
țe și încercări îndelun
gate.

în lupta sa cu capriciile 
vremii, savantul zilelor 
noastre folosește radarul, 
laserul, radiosondele, cen- 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

trele de cercetări științi
fice din Antarctica, sate
liții artificiali, computere
le. Aceste mijloace, la 
care se adaugă inteligen
ța. intuiția, perseverența 
și chiar curajul cercetăto
rului, sint menite să adu
că importante contribuții 
la studierea fenomenelor 
meteorologice.

Unul din obiectele e- 
sențiale ale explorărilor 
ce au început să fie fă
cute în ultima vreme il 
constituie norii. Efectuate 
pe zone restrinse și in

Sierra Nevada, zonă cu
noscută pentru ariditatea 
ei. In altă parte a lumii, 
cercetătorii sovietici au 
pus la punct un tip spe
cial de obuze și rachete 
încărcate cu iodurâ de 
argint pe care le-au folo
sit cu succes la comba
terea grindinei. In felul 
acesta, pagubele aduse de 
grindină recoltelor au 
fost micșorate in zona de 
experimentare in propor
ție de 80 la sută. Aceste 
rezultate i-au determinat 
pe cercetătorii americani

de diverse mărimi, la 
temperaturi și presiuni 
diferite. Ele au dat rezul
tate pozitive in appoape 90 
La sută din cazuri, norii 
atacați fiind total sau 
parțial lmprăștiați.

La peste 200 de ani de 
cind Benjamin Franklin a 
inventat paratrăsnetul, 
savanții zilelor noastre 
experimentează noi me
tode. mult mai avansate, 
de „domolire" a fulgerelor 
și trăsnetelor — de data 
aceasta nu pe sol, ci chiar 
la locul lor de origine.

o Primii pași spre atenuarea capriciilor vremii • Poate fi 
prevenită formarea norilor ? • Intre furia oarbă a trăsnetului 

și inteligenta omului

condiții ce le pot favori
za, anumite experiențe au 
fost efectuate pentru 
combaterea secetei. Ast
fel. s-a încercat stimula
rea artificială a precipi
tațiilor. Procedeul con
stă in introducerea unui 
mare număr de nuclee ar
tificiale de condensare in 
norii calzi sau de nuclee 
de gheață in norii reci. 
Prin această „insâmința- 
re" a norilor (din avion, 
prin rachete sau proiec
tile balistice) pot fi in
fluențate procesele de 
formare și declanșare a 
precipitațiilor. Referindu- 
se la experimentarea me
todei respective in S.U.A., 
ziarul „Christian Science 
Monitor" arată că. dato
rită aplicării ei, media 
căderilor de apă a cres
cut cu 15—20 la sută in

să folosească și ei, te 
combaterea grindLnei, ra
chete mici cu o Încărcă
tură similară.

Concomitent se fac în
cercări pentru a preveni 
producerea ploilor și 
ninsorilor prea abunden
te. prin metode vizind 
distrugerea aglomerărilor 
de nori. Specialiștii de la 
Institutul de geofizică a- 
plicată din Moscova au 
experimentat în acest 
scop o metodă originală. 
Au aruncat în mai multe 
reprize, asupra unui nor, 
de la bordul unui avion, 
«aci cu ciment sau talc. 
Apoi au urmărit și efec
tul pe care I-au avut a- 
supra norilor Impulsurile 
de viteză create «pontan 
de aripile avionului. Ex
periențele s-au făcut la 
diverse înălțimi, cu nori

După cum arată ziarul a- 
mintit, savantul Heinz 
Kasemir a efectuat, îm
preună cu o echipă de 
cercetători, mai multe 
zboruri in plină furtună, 
in cursul cărora au folo
sit granule de nylon me
talizat care au declanșat 
descărcarea - electricității 
acumulate in atmosferă, 
preintimpinind astfel pro
ducerea fulgerelor și trăs
netelor. Unii specialiști 
apreciază că prin utiliza
rea acestei metode se 
poate preveni, in propor
ție de 70 la sută, incen
dierea pădurilor.

Mai există și alte mij
loace prin care omul 
poate Influența, in sensul 
dorit de el. starea vremii 
și chiar clima globului. 
Unul dintre acestea il 
constituie combaterea po-

luării atmosferei. De pil
dă. s-a constatat că jetu
rile lansate de avioanele 
turboreactoare pot favori
za formarea de nori ci- 
rus. „în urma studiilor 
efectuate, scrie „Christian 
Science Monitor", savan
tul american John Firor, 
directorul Centrului na
țional pentru cercetarea 
atmosferei, a arătat că 
media apariției norilor 
de-a lungul rutelor aerie
ne a crescut proporțional 
cu sporirea numărului de 
turboreactoare". Pe de 
alta parte, savantul Vin
cent J. Schaefer a con
statat că, din cauza po
luării aerului, structura 
norilor începe să se 
schimbe deasupra zonelor 
dens populate și cu un 
trafic intens. El a obser
vat că in centrele cu aer 
poluat se aștern ninsori 
cu fulgi de dimensiunea 
prafului. Acest fenomen 
ciudat se datorește com
binării plumbului elibe
rat de gazele de eșapa
ment ale autovehiculelor 
cu iodura naturală, din 
circ rezultă iodura de 
plumb — substanță chi
mică asemănătoare cu 
iodura de argint întîlnită 
de obicei in conținutul 
norilor — dăunătoare or
ganismului omenesc.

Oamenii de știință din 
diferite țări și-au propus 
să lupte pe un front am
plu împotriva stihiilor 
naturii. Prin eforturile 
lor, desfășurate în strin- 
să cooperare, ei pot aduce 
o contribuție esențială la 
destrămarea vălului de 
enigme legate de capri
ciile vremii și adaptarea 
rezultatelor dobindite la 
nevoile umanității.

T. PRELIPCEANU
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Sosirea in Capitală a ministrului 
apărării al U.R.S.S., A. A. Greciko

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat ol Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de fe
licitare transmis cu prilejul zilei Pakistanului.

La rlndul meu, exprim aceleași sentimente amabile adresate de 
Excelența Voastră.

X neri dimineața a sosit in Capi
tala ministru] apărării al Uniunii 
Republicilor Sovietico Socialiste, ma
reșalul A. A. Greciko. care, la invi
tația ministrului apărării naționale 
el Republicii Socialiste România, face 
o vizită oficială de prietenie in țara 
noastră. Ministrul apărării al 
1 ■ R. S. S. este însoțit de general de 
armată A. A. Epișev, șeful Direcției 
politice superioare a Armatei Sovie- 
1’oe și a Flotei Maritime Militare, 
do generali și ofițeri.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
vede erau arborate drapelele de stat 
lie Republicii Socialiste România și 
L niunii Republicilor Sovietice Socia
liste. a venit in intimpinare genera
lul de armată Ion Ioniță. ministrul 
apărării naționale. Erau prezenți ge
neral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului și șef al Mare
lui Stat Major, general-colonel Ion 
Coman. adjunct al ministrului și se
cretar al Consiliului politic superior, 
precum și alti adjuncți ai ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, colonel A. F. Musatov, ata
șat militar, aero și naval al U.R.S.S. 
la București, precum și atașați mili-

★
Ministru! apărării naționale a! 

Republicii Socialiste România, gene
ral de armată Ion Ioniță. a oferit 
vineri seara o recepție in onoarea 
ministrului apărării al U.R.S.S.. ma
reșalul A. A. Greciko.

Au luat parte Virgil Trofin, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri. ministrul comerțului interior, 
gen erai-colonel Ion Gheorghe. prim- 
adjunct al ministrului aoărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
general-colonel Ion Coman. adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului politic supe- 
rior. Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, generali și 
ofițeri superiori, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, ziariști.'

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit, vineri dimineață, pe 
Nikolai Jișev, ministrul aprovizionă
rii și rezervelor de stat al R.P. Bul
garia, care se află intr-o vizită in 
țara noastră.

In cadru] întrevederii, desfășurată 
Înîr-o atmosferă prietenească, au 
fost abordate probleme privind dez-

★
în urma convorbirilor care au 

avut loc la București Intre Maxim 
Berghianu, ministrul aprovizionării 
t°hmoo-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, și Nikolai 
Jișev. ministrul aprovizionării și re
zervelor de stat din R.P. Bulgaria, 
cu privire la colaborarea directă 
dintre cele două ministere și organi
zațiile subordonate acestora. vi
neri a fost semnat un protocol 
Documentul prevede, printre altele, 
realizarea unor schimburi directe de 
materiale ce devin disponibile in re
țelele proprii de aprovizionare. Este 
Stabilit, de asemenea, cadrul colabo
rării In domeniul perfecționării sis-

Plecarea ministrului 
al României

Ministrul afacerilor externe a] Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a plecat, vineri dimi
neața. la Bagdad, unde va face o 
vizită oficială la invitația ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Irak, Murtadha Saeed Abdul Baqi.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Sosirea unei delegații a Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Bulgaria

Vineri la amiază, a sosit ln Capi
tală o delegație a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Bul
garia. condusă de Kostadm Ghia
urov. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului Central al Sindi
catelor. care, la invitația Consiliului 
Centra] al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, efectuează o 
vizită de prietenie in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții bulgari au fost întimpinați 
de Mihai Dales, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al

AZI, ULTIMA ZI

Concursul special PRONOSPOR7
I

Milne, Î2 aprilie 1973, Admi- 
. nistrația de Stat Loto Prono-
ț sport organizează un concurs
l special Pronosport, la care se
’ vor atribui numeroase și Im-
\ portante premii in bani și au’.o-
i turisme. Participarea la acest
1 concurs special Pronosport se
ț face pe aceleași buletine ca la
.' orice concurs obișnuit. D*>  ase-
\ menea. înscrierea pronosticuri-
. lor (1, X. 2). precum și depu-
i nerea și înregistrarea buletine-
l lor se efectuează in aceleași 

tari ai unor misiuni diplomatice acre
ditați în România.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste și Republicii Socialiste Româ
nia. după care cei doi miniștri au 
trecut in revistă și au primit defila
rea gărzii de onoare.

★
în aceeași zi, mareșalul A. A. Gre

ciko. Împreună cu persoanele care il 
Însoțesc, a făcut o vizită protocolară 
la Ministerul Apărării Naționale, 
unde a avut o întrevedere cu gene
ralul de armată Ion Ioniță.

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe. general-colonel Ion Co
man. alți adjuncți ai ministrului.

A fost prezent ambasadorul V. I. 
Drozdenko.

Cu acest prilej au avut loc convor
biri care s-au desfășurat !ntr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
După-amiază. oaspeții sovietici au 

depus coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism. la Monumentul eroilor Datrlei, 
precum și la Monumentul eroilor so
vietici.

★
Erau prezenți. de. asemenea. V. I. 

Drozdenko. ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, membri ai 
ambasadei, precum și atașați mili
tari ai unor misiuni diplomatice a- 
creditațl in România.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă priete
nească, generalul de armată Ion Io
niță și mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko au toastat pentru 
continua dezvoltare a relațiilor prie
tenești dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, dintre popoa
rele, partidele și armatele celor 
două țări, in sănătatea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev.

voltarea oolaborării și cooperării 
dintre cele două țări Ln domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale.

Au participat Maxim Berghianu, 
ministrul aprovizionării tehnico-ma
teriale și controlului gospodăririi 
fondurilor fixe, precum și Borislav 
Konstantinov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
ternului de relații ln aprovizionarea 
tehnico-materială, planificarea apro
vizionării. precum și al normelor de 
consum ?i de stoc, utilizării rațio
nale a materialelor și organizării 
rețelei de baze și depozite.

In alocuțiunile rostite cu prilejul 
semnării protocolului, cei doi mi
niștri și-au exprimat satisfacția pen
tru rezultatele bune ale colaborării 
directe dintre cele două ministere, 
conform hotăririlor celei de-a X-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-bulgare de colabora
re economică și tehnico-științifică, 
din ianuarie 1973.

(Agerpres)

afacerilor externe 
la Bagdad

au fost prezenți Vasile Gliga și Ni
colae Ecobescu, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

A fost de față Salah Eddin I. Al- 
Sheikhli, însărcinatul cu afaceri 
ad-lnterim al Irakului la București.

(Agerpres)

P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. Larisa Munteanu, 
secretar al Consiliului Central. de 
membri ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Central, de activiști ai 
«indicatelor. ★

In aceeași zi. delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R: P. Bul
garia a vizitat Muzeul de Istorie al 
Republicii Socialiste România. iar 
aeara a luat parte la un spectacol 
de operă.

(Agerpres)

I
I

condiții ea la concursurile obiș
nuite. Pentru a putea participa 
Insă la atribuirea premiilor su
plimentare. buletinul respectiv 
trebuie să aibă o taxă de par
ticipare achitată de cel puțin 
15 lei. Așadar, pentru a parti
cipa și la eiștigurile suplimen
tare cu variante 100%, pe bule
tinul respectiv trebuie comple
tate minimum 5 variante, fie 
simple, fie componente ale u- 
nei variante combinate.

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita in Republica Socialistă România 

a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Congo, Charles David Ganao

Ia invitația ministrului afaceri
lor externe ai Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Congo, Charles Da
vid Ganao, a făcut, ln zilele de 
16—19 aprilie 1973, o vizită oficială 
in România.

Cu acest prilej, oaspetele a fost 
primit de către tovarășul Nicolae 
Ceaușcs^ i, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, șl reținut la 
dejun.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Congo șl persoa
nele oficiale care l-au însoțit au 
exprimat cele mal sincere mulțumiri 
Președintelui Consiliului de Stat, 

icolae Ceaușescu. Partidului Co
munist Român și poporului român 
pentru primirea călduroasă și prie
tenească. pentru ospitalitatea ce le-a 
fost rezervată In timpul vizitei șl 
au reafirmat convingerea că poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, va doblndi succe
se depline în opera de construcție 
a societății socialiste.

în timpul șederii sale în România, 
ministrul congplez al afacerilor ex
terne și persoanele care l-au Însoțit 
au vizitat obiective economice și 
sociale din București.

Convorbirile dintre miniștrii afa
cerilor externe ai celor două țări, 
desfășurate într-o atmosferă de prie
tenie și cordialitate, au prilejuit 
efectuarea unui schimb de păreri 
cu privire la stadiul și perspective
le dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări, precum șl la unele • as
pecte de interes comun ale situației 
internaționale actuale.

Constatind cu satisfacție că rela
țiile de colaborare prietenească ro- 
mâno-congoleze in domeniile politic, 
economic și cultural-științific se 
dezvoltă continuu, în interesul și 
avantajul reciproc, cei doi miniștri 
de externe au subliniat că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, in Republica Populară 
Congo și hotăririle luate in comun 
cu președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului. comandant 
Marien N’Gouabi, au dat un puter
nic Impuls relațiilor româno-congo- 
leze, au creat condițiile cele mai 
favorabile pen'ru extinderea și con
solidarea colaborării prietenești 
dintre cele două țări ln numeroase 
domenii de interes reciproc. Ei au 
reafirmat și cu această ocazie hotă- 
rîrea celor două guverne de a tra
duce in viață cele convenite.

Cu prilejul vizitei ln România a 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Congo. s-a 
semnat Acordul intre guvernul Re
publicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Populare Congo 
cu privire la desființarea vizelor și 
folosirea pașaportului colectiv.

Procedînd la un schimb de vederi 
cu privire la problemele internațio
nale, cei doi miniștri au reafirmat 
pozițiile exprimate în Declarația co
mună româno-congoleză adoptată în 
luna martie 1972. în acest context, 
ei s-au declarat de acord că pentru 
a realiza destinderea, a asigura un 
climat stabil de pace și securitate 
pe plan internațional este imperi.os 
necesară așezarea relațiilor interna
ționale pe baze noL, democratice, pe 
temeiul respectării cu strictețe a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității in drep
turi 'și avantajului reciproc, ne
amestecului ln treburile interne ale 
altor state — principii de valoare 
universală, obligatorii ln relațiile 
dintre toate statele, indiferent de

Delegația militară a R. P. Congo 
a părăsit Capitala

Vineri dupâ-amiază, delegația mi
litară a Republicii Populare Congo, 
condusă de șeful Statului Major Ge
neral al Armatei Populare Naționale, 
colonelul Joachim Yhombi-Opango, 
care a făcut o vizită in țara noastră, 
a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de general
colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, de gene
rali și ofițeri superiori ai armatei 
noastre.

Au fost de față Eugene Germain 
Mankou, ambasadorul Republicii

Ședința Comisiei pentru politică externă 
a Marii Adunări Naționale

Vineri, a avut loc ședința Comisiei 
pentru politică externă a Marii Adu
nări Naționale, prezidată de tovară
șul Mihai Dalea, președintele comi
siei.

Membrii comisiei au luat cunoștin
ță de scrisoarea prin care Comitetul 
Permanent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam aduce la cunoștință 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România rezoluția cu 
privire la Acordul asupra Încetării 
războiului și restabilirii păcii in Viet
nam. In scrisoare se dă o Înaltă a- 
preciere sprijinului pe care România 
l-a acordat poporului vietnamez. Co
misia a reafirmat sprijinul și solida
ritatea țârii noastre cu R. D. Viet
nam, cu lupta justă a poporului viet
namez pentru independență națio
nală, progres și pace, pentru dreptul 
sacru de a-și hotărî singur destinele, 
fără nici un amestec din afară.

In cadrul ședinței, Comisia pentru 
politică externă a Marii Adunări Na
ționale a luat, de asemenea, cunoș
tință de scrisoarea Adunării Popu
lare Supreme a R. P. D. Coreene a- 
dresală parlamentelor și guvernelor 
tuturor țărilor. în încheierea discu
țiilor in legătură cu mesajul cuprins 
in această scrisoare. Comisia pentru 
politică externă a adoptat o declara

regimul lor social-politic, de mări
me sau de stadiul de dezvoltare eco
nomică. Ei s-au. pronunțat pentru 
excluderea amenințării cu forța șl 
a folosirii forței, sub orice pretext 
anu in orice Împrejurare, Împotri
va oricărui stat, pentru reglemen
tarea tuturor diferendelor dintre 
state exclusiv’ prin mijloace pașnice.

Ambele părți au salutat cu căldu
ră realizările doblndite de popoare
le Africii ln dezvoltarea lor economi
că șl social-politică, eforturile lor 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței naționale. împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

Cei doi miniștri de externe au 
subliniat răspunderea care incumbă 
tuturor statelor, mici sau mari, pen
tru instaurarea unui climat de secu
ritate și de cooperare In lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor priete
nești intre toate țările, indiferent de 
mărimea și sistemul lor politic, eco
nomic sau social.

Cei doi miniștri au relevat că Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Congo, ca țări in 
curs de dezvoltare, consideră că re
ducerea și lichidarea decalajelor 
dintre țările in curs de dezvoltare 
și cele economic avansate reprezin
tă o problemă de importanță majo
ră, a cărei rezolvare corespunzătoa
re este de interes fundamental pen
tru întărirea păcii și securității in
ternaționale, pentru asigurarea pro
gresului omenirii. Ei au exprimat 
convingerea că pentru combaterea 
fenomenului subdezvoltării econo
mice sint necesare eforturi susținu
te din partea fiecărei țări de a pune 
în valoare — conform voinței și in
tereselor sale vitale — bogățiile na
turale șl resursele umane de care 
dispune, sprijinul material al țărilor 
dezvoltate. precum și realizarea 
unei largi cooperări internaționale, 
prin înlăturarea oricăror piedici și 
discriminări care grevează relațiile 
economice interstatale și afectează 
in special economia țărilor în curs 
de dezvoltare. Cei doi miniștri au 
subliniat necesitatea respectării nea
bătute a dreptului suveran al fie
cărui stat de a dispune, in mod li
ber, de bogățiile naturale și de toa
te celelalte resurse, conform intere
selor sale, precum și a dreptului 
țărilor în curs de dezvoltare de a 
avea acces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, de a 
participa, in condiții de egalitate, la 
examinarea și reglementarea pro
blemelor economice și monetare 
internaționale.

Părțile^ au subliniat, de asemenea, 
necesitatea creșterii rolului O.N.U. 
in aplicarea programelor complexe 
prevăzute in cadrul strategiei inter
naționale a celui de-al doilea dece
niu pentru dezvoltare, lărgirea și 
diversificarea programelor de coope
rare tehnică și a altor programe de 
asistență tehnică, precum și inten
sificarea sprijinului acordat tuturor 
țărilor in curs de dezvoltare, indi
ferent de orinduirea lor socială sau 
zona geografică din care fac parte.

Ambele părți au exprimat profun
dul atașament al țărilor lor față de 
dreptul inalienabil a] popoarelor a- 
fricane și al tuturor celorlalte po
poare la independentă națională, au 
condamnat cu fermitate menținerea 
sub dominație colonială a unor teri
torii de pe continentul african, poli
tica de discriminare rasială și de 
apartheid practicată de regimurile 
minoritare din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia. Ele au reafirmat 
hotărlrea țărilor lor de a acorda, in 
oontinuare, sprijin material, politic 
și diplomatic mișcărilor de elibera
re.

Cu privire la situația din Europa, 
miniștrii au fost de acord că reali
zarea păcii și securității, precum și

Populare Congo la București, și 
membri ai ambasadei.

In timpul vizitei, delegația militară 
congoleză a fost primită de ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, general de armată 
Ion Ioniță. Cu acest prilej au avut 
loc convorbiri care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească. 
De asemenea, oaspeții militari con
golezi s-au intilnit cu militari români 
dintr-o unitate mecanizată și au vi
zitat unele obiective economice și 
culturale, precum și cartiere noi de 
locuințe din București.

(Agerpres)

ție in care se dă o înaltă apreciere 
noilor propuneri ale R. P. D. Coreene 
— privind Încetarea intensificării 
înarmărilor, reducerea reciprocă a 
efectivului forțelor armate, încetarea 
aducerii de peste hotare de arma
ment și materiale militare, retra
gerea din Coreea de Sud a tu
turor trupelor străine, încheierea 
unui acord de pace între cele 
două părți ale Coreei. Comisia 
de politică externă a Marii Adunări 
Naționale ișl exprimă convingerea 
că ele vor contribui la Însănătoșirea 
climatului din Peninsula Coreeană, la 
progresul dialogului început intre 
Nord și Sud, in vederea rezolvării 
problemei reunificării patriei in con
formitate cu aspirațiile și interesele 
vitale ale națiunii coreene, in folosul 
cauzei păcii și colaborării in întreaga 
lume.

în Declarație este reafirmată pozi
ția statornică a României de sprijin 
al propunerilor și eforturilor R.P.D. 
Coreene îndreptate spre apropierea 
intre Nord și Sud, pentru înfăptuirea 
aspirației naționale fundamentale a 
poporului coreean — reunificarea, in 
mod independent, pașnică și demo
cratică a patriei, fără nici un amestec 
din afară. 

extinderea cooperării pc acest con
tinent vor exercita o influență po
zitivă asupra păcii și securității in 
lume, in promovarea colaborării in
ternaționale.

In legătură cu evoluția situației 
din sud-estul Asiei, ‘cei doi miniștri 
de externe și-au exprimat s^pranța 
că acordurile privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii realizate 
vor crea condiții pentru instaurarea 
unei păci trainice, pentru ca popoa
rele din Indochina să-și poată con-, 
sacra forțele dezvoltării lor econo
mice și sociale, să-și poată soluțio
na problemele corespunzător voinței 
și hotăririi lor, fără nici un ames
tec din afară.

Părțile au reafirmat solidaritatea 
și sprijinul lor deplin cu lupta eroi
că a poporului khmer împotriva in
tervenției imperialiste și a regimu
lui de la Pnom Penh, pentru redo- 
bîndirea suveranității și integrității 
teritoriale a țării, pentru construi
rea unei Cambodgii Independente, 
neutre, democratice și prospere.

Referitor la situația din Orientul 
Apropiat, miniștrii au reamintit ne
cesitatea întreprinderii unor pași 
concreți pentru soluționarea politică 
a conflictului pe baza și ln spiritul 
Rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967, pentru retrage
rea trupelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate, asigurarea drep
tului la existență si integritate teri
torială al tuturor statelor din zonă și 
soluționarea problemei populației 
palestinene in conformitate cu inte
resele sale naționale.

Ambele părți au apreciat ca impe
rios necesar să se adopte măsuri e- 
fectiW in vederea încetării cursei 
înarmărilor, înfăptuirii dezarmării 
generale și, ln primul rind, a dezar
mării nucleare. Ele s-au pronunțat 
pentru Înfăptuirea neintirziată a 
unor măsuri practice de dezangajare 
militară și de dezarmare, de natură 
a promova cauza păcii, securității și 
destinderii internaționale.

Cei doi miniștri au subliniat impor
tanța pe care Republica Socialistă 
România și Republica Populară Con
go o acordă creșterii rolului O.N.U. 
in rezolvarea problemelor internațio
nale in interesul popoarelor, apărarea 
principiilor dreptului internațional, 
crearea unui climat de securitate in 
lume. Ei au declarat că este in inte
resul profund al tuturor popoarelor 
ca Organizația Națiunilor Unite, ce
lelalte organizații și organisme in
ternaționale să acționeze cu mai mul
tă eficacitate pentru promovarea co
laborării și înțelegerii intre națiuni, 
Împotriva oricăror acte de încălcare 
a dreptului internațional, de ingerin
țe și imixtiuni in treburile altor po
poare. pentru înlăturarea surselor de 
conflicte $i războaie din lume. Cele 
două părți și-au exprimat hotărirca 
de a acționa unindu-și eforturile cu 
cele ale altor, state, in vederea creș
terii rolului Organizației Națiunilor 
Unite in viața internațională, așa 
cum preconizează rezoluția inițiată 
de România și adoptată prin consens 
general la ultima sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U.

In încheierea convorbirilor, miniș
trii și-au exprimat satisfacția față de 
rezultatele schimbului de păreri și 
au reliefat contribuția vizitei la dez
voltarea legăturilor de prietenie și 
cooperare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Congo.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Congo, Charles Da
vid Ganao. a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu. 
să facă o vizită oficială in Republica 
Populară Congo. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, urmind ca data 
să fie stabilită ulterior.

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al RepubLicii Socialiste România, to
varășul Petre Blajovici se eliberează 
din funcția de președinte al Comi
tetului de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, primind alte 
însărcinări.

INFORMAȚII
Delegația Ministerului Muncii din 

Republica Cuba, oondusă de Oscar 
Fernandez Padilla, ministrul muncii, 
își continuă vizita pe care o face 
in țara noastră, la invitația tovară
șului Petre Lupu, ministrul muncii 
din Republica Socialistă România.

Oaspeții au purtat discuții la con
ducerea Ministerului Muncii și la 
Consiliul popular al municipiului 
București, au vizitat unități econo
mice, sociale, de cercetări și invă- 
țămint. ★

La invitația Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, vineri dimineața a sosit in Ca
pitală o delegație a Asociației Na
ționale a Micilor Agricultori — 
A.N.A.P. — Cuba, condusă de Jose 
Ramirez Cruz, președintele Asocia
ției, care face o vizită in schimb de 
experiență în țara noastră.

La sosire, in Gara de Nord, oas
peții au fost intimpinați de Aldea 
Militaru, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, și de alte persoane 
oficiale. «

Au fost, de asemenea, de față Ni
colas Rodriguez Astiazarain. amba
sadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.★

In cadrul manifestărilor consa
crate marilor aniversări culturale, 
recomandate de U.N.E.S.C.O., la 
Muzeul de artă din Tg. Mureș 6-a 
deschis o expoziție retrospectivă 
Gheorghe Petrașcu. In expoziție sint 
prezentate 70 de lucrări reprezenta
tive din opera pictorului român.★

Incepind de vineri. Sala Palatului 
Republicii Socialiste România găz
duiește o expoziție organizată cu o- 
cazia aniversării a 50 de ani de exis
tență a Societății Unionale Mejdu- 
narodnaia Kniga din U.R.S.S. Publi
cului bucurestean ii sint prezentate 
peste 1 300 de cărți din diverse do
menii. publicații periodice, discuri, 
timbre filatelice, reproduceri după 
celebre lucrări de artă, albume.

(Agerpres)

Sesiunea solemna a C. C. al Partidului
Socialist din Chile dedicată aniversării
a 40 de ani de la întemeierea partidului

SANTIAGO DE CHILE 20 (Cores
pondență de la E. Pop). — La Teatrul 
municipal din Santiago de Chile a 
avut loc sesiunea solemnă a Comite
tului Central al partidului socialist, 
dedicată aniversării a 40 de ani de la 
inființarca partidului.

în prezidiul adunării au luat loc 
Carlos Altamirano, secretar general 
al partidului socialist, membrii Co
misiei Politice și șefii delegațiilor de 
partid din numeroase țări care parti
cipă la aniversarea acestui eveni
ment.

Adonis Sepulveda, secretar general 
adjunct al partidului socialist, a pre
zentat o amplă expunere despre isto

Mesajul de prietenie și solidaritate 
al C. C. al P. C. R.

Lulnd cuvtntul în cadrul sesiunii 
solemne, tovarășul Constantin Băbă- 
lău, membru supleant al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central, care 
reprezintă Partidul Comunist Român 
la manifestările consacrate celei de-a 
40-a aniversări a Partidului Socialist 
din Chile, a transmis mesajul de 
prietenie și solidaritate al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și al întregului nostru popor.

Poporul român, a arătat vorbitorul, 
urmărește cu profund interes și cu 
simpatie realizările social-politice ob
ținute de poporul chilian, activitatea 
Partidului Socialist din Chile, care— 
împreună cu partidul comunist și cu 
alte forțe revoluționare — se află în 
primele rinduri ale luptei pentru pro
movarea și apărarea intereselor fun
damentale ale maselor largi populara. 
Partidul dumneavoastră, reunit in 
Frontul Unității Populare cu partidul 
comunist și alte forțe revoluționare, 
a asigurat strălucitorul succes în a- 
legerile prezidențiale din 1970. care 
a cius. la -instaurarea ca președinte al. 
țării a tovarășului Salvador Allende, 
fondator al partidului socialist, și a 
constituit un exemplu insuflețitor 
pentru popoarele continentului lati- 
no-american in lupta acestora pentru 
transformări politice și social-econo- 
mice înnoitoare, pentru desăvârșirea 
procesului de consolidare a indepen
denței naționale.

Succesul obținut la recentele ale
geri parlamentare din 4 martie de 
către forțele Unității Populare și. în 
cadrul acestora, de către Partidul So
cialist din Chile, constituie o victorie 
politică de mare insemnătate, o ma
nifestare grăitoare a atașamentului, 
voinței și hotăririi forțelor populare, 
patriotice și democratice din Chile de 
a sprijini politica promovată de gu
vernul Unității Populare pe calea 
înaintării spre socialism, lupta aces
tuia pentru triumful idealurilor drep
tății sociale și independenței națio
nale, pentru afirmarea dreptului sa
cru al poporului chilian de a fi stă- 
pinul destinelor sale, de a valorifica 
in folosul propriu bogățiile naturale, 
de a păși nestingherit pe drumul 
progresului și bunăstării.

Poporul român urmărește cu un 
profund interes șl simpatie realiză
rile social-politice obținute de po
porul frate chilian, căruia ii urează 
noi succese in viitor, pentru ca aces
ta, liber și independent, să-și organi
zeze viața așa cum o dorește și să se 
poată bucura pe deplin de roadele 
eforturilor sale creatoare, a arătat 
vorbitorul. El a exprimat apoi satis
facția conducerii Partidului Comunist 
Român pentru evoluția fericită a re
lațiilor de conlucrare prietenească 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist din Chile, relații 
caracterizate prin stimă și respect 
reciproc și care cunQsc o extindere 
și diversificare continuă. Contactele 
și intilnirile dintre membrii condu
cerilor celor două partide, schimbul 
de informații și de experiență repre
zintă o expresie elocventă a dorinței 
comune de a dezvolta colaborarea bi
laterală.

Vorbitorul a scos, totodată, in evi
dență dezvoltarea ascendentă, pe 
multiple 'planuri, a relațiilor de co
laborare reciproc avantajoase dintre 
România și Chile, promovate in inte
resul ambelor popoare, al cauzei pă
cii și Înțelegerii internaționale.

în continuare, el s-a referit la 
munca și realizările poporului român

întoarcerea delegației economice guvernamentale 
române din Republica Africa Centrală

Cu prilejul celei de-a treia se
siuni a Comisiei mixte de coopera
re economică și tehnică româno- 
centrafricană, care a avut loc Ia 
Bangui, o delegație economică gu
vernamentală, condusă de Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, președintele părții 
române în comisie, a intreorins o 
vizită ln Republica Africa Centrală.

Vineri, la înapoierea în Capitală, 
conducătorul delegației române a 
declarat unui redactor „Agerpres**  : 
„Lucrările sesiunii de Ia Bangui, in 
cadrul cărora au fost examinate re
zultatele obținute in domeniul co
operării și colaborării, in anul care 
s-a scurs de la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In Republica A- 
frica Centrală, au constituit un mo
ment Important in mersul ascendent 
al relațiilor dintre țările noastre. îm
preună cu președintele părții cen- 
trafricane in comisie, Joseph Po- 
tolot, ministrul afacerilor externe, 
am trecut in revistă dezvoltarea re

ZULFICAR ALI BHUTTO
Președintele Republicii Islamica 

Pakistan

ria și lupta partidului de-a lungul a 
patru decenii.

împlinirea a 40 de ani de existență 
politică a partidului socialist — a 
spus vorbitorul — este sărbătorită in 
condiții istorice noi, cind poporul 
chilian este angajat in bătălia pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății. Ceea ce a fost o speranță și o 
perspectivă istorică pentru fondatorii 
partidului, a devenit o sarcină a pre
zentului imediat pentru noile șl 
vechile generații care participă la a- 
ceastă luptă.

La sesiunea solemnă, partidul so
cialist a fost salutat de delegații par
tidelor care participă la aniversare.

privind Înfăptuirea înainte de termen 
a obiectivelor prevăzute ln progra
mul elaborat de cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
ln legătură cu dezvoltarea social-eco- 
nomică a țării.

Referindu-se la politica externă 
promovată de partidul și statul nos
tru, el a arătat că România socialistă 
se' manifestă ca factor activ al vieții 
Internaționale contemporane, acțio- 
nind in direcția dezvoltării legături
lor de prietenie și colaborare multi
laterală cu toate statele socialiste, a 
întăririi unității acestora și a extin
derii raporturilor de sprijin și coope
rare reciproc avantajoasă cu tinerele 
state independente, lărgirii cadrului 
relațiilor cu celelalte state, fără 
deosebire de orinduire social-politi
că. Raporturile noastre internațio
nale, a spus tovarășul Constantin 
Băbălău, sint fundamentate pe prin
cipiile egalității in drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
.Interne ^i avantajului reciproc,

în ultimii ani, s-au dezvoltat legă
turile României pe plan economic, 
tehnic și cultural cu țările și popoa
rele Americii Latine. Salutăm lupta 
popoarelor latino-americane împotri
va politicii de dominație a cercurilor 
imperialiste, pentru promovarea unor 
transformări politice, economice șl 
sociale cu caracter democratic, pro
gresist, antiimperialist, pentru asigu
rarea dreptului legitim de a fi de
plin stăpîne pe patrimoniul național 
și a-1 folosi in interesul propriu, 
pentru deplină independență națio
nală.

Țara noastră — a spus vorbitorul 
— acționează statornic pentru lichi
darea focarelor de război și Încor
dare, pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, pentru soluționa
rea pe cale pașnică a tuturor dife
rendelor și litigiilor dintre state.

Ca stat european, România aduce 
o contribuție activă la crearea unui 
sistem de securitate in Europa, care 
să conducă la instaurarea unui cli
mat de cooperare, destindere și înțe
legere pe continent. Poporul român 
militează împotriva politicii de domi
nație și agresiune a cercurilor impe
rialiste, a colonialismului și neocolo- 
nialismului, a politicii de discriminare 
și apartheid, se pronunța pentru 
dreptul fiecărei națiuni de a trăi li
beră și independentă, de a-și organi
za viața in conformitate cu voința și 
interesele sale.

In încheiere, vorbitorul a urat suc
ces deplin Partidului Socialist din 
Chile în activitatea consacrată viito
rului fericit al poporului chilian, so
cialismului și păcii ln lume.

★
Tovarășul Constantin Băbălău, 

membru supleant al Comitetului E- 
xecutlv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, minis
trul energiei electrice, a avut o In- 
tilnire cu Sergio Bitar, ministrul 
minelor din Chile.

In cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția reciprocă In legătură 
cu dezvoltarea cooperării româno- 
chiliene ln industria minieră. Au fost 
discutate, de asemenea, perspective 
ale relațiilor de cooperare in dome
niul energeticii.

La întilnire a participat Vasile Du
mitrescu, ambasadorul României la 
Santiago de Chile.

lațiilor de cooperare și, în același 
timp, am concretizat citeva dintre 
acțiunile întreprinse anul trecut.

Am vizitat, de asemenea, Repu
blica Zair unde, Împreună ou mi
niștrii de resort, am analizat sta
diul relațiilor de cooperare și per
spectivele acestora in domeniul in
dustriei extractive.

în Zambia, am, avut cinstea să 
fiu primit de președintele Kaunda. 
După cum se știe, ca urmare a vi
zitei președintelui Kaunda Ln Repu
blica Socialistă România și a vizi
tei Întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in această țară africană, 
relațiile de cooperare au cunoscut 
o mare extindere, mai ales in sec
torul geologiei și mineritului. De 
cițiva ani, numeroși specialiști ro
mâni întreprind lucrări de prospec
țiuni in unele zone ale Zambiei, 
pentru descoperirea de minereuri 
neferoase. Oficialitățile zambiene 
s-au arătat foarte mulțumite de ac
tivitatea geologilor români**.



viața internațională
Agravarea crizei regimului

de la Pnom Penh
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• Acțiuni ofensive ale patrioților cambodglenl

guvern

întrevederea președintelui 
Mao Tzedun cu președintele

Luis Echeverria Alvarez

MOSCOVA I

România
la Tîrgul ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ

PNOM PENH 20 (Agerpres). — 
rXipă recenta demisie a guvernului 
de la Pnom Penh. în capitala cam- 
bodgianl «s-a declanșat o criză poli
tică. al cărei sfîrșit este greu de în
trevăzut — apreciază agenția France 
Presse. Astfel, anunțarea de către 
Lon Noi. după demisia guvernului, a 
creării unul ..înalt consiliu politic" 
Lasă Joc. dupfi cum apreciază obser
vatorii politici din Pnom Penh, tu
turor «peculatiUor posibile. în
reotia regimului de la Pnom Penh, 
•rest consiliu urmează să furnizeze... 
..liniile directoare" ale noului gu
vern, care nu va avea. astfel, declt 
rolul unui simplu executant.

După cum relatează, din Pnom 
Penh. agenția Reuter conducătorii 
principalelor partide de opoziție
f.ati în oraș au respins Invitația Iul 
Lon Noi de a se alătura guvernării 
•ale. Totodată, s-a anunțat că alte 
personalități politice au pus nume
roase condiții legate de eventuala 
lor participare la guvern.

Dificultățile lui Lon Noi In forma
rea unul nou guvern au loc. după 
cum relevă agențiile occidentale de 
presă, pe fundalul intensificării ac
țiunilor ofensive ale patrioților cam-

bodgfeni și tn condițiile în care bom
bardamentele efectuate de aviația a- 
mericană nu izbutesc să ugureîe situația militară _. . . .
list

a regimului lonno-

★
20 (Agerpres). — VI- 
regiuni din Cambod- 

I atacurile susținute

con-

a-

CAMBODGIA ! 
ncri. in diferite i 
gltt nu continuat __________ r____
de forțele patriotice khmere împotri
va trupelor regimului de la Pnom 
Penh.

Un purtător oficial de cuvint lon- 
nolist a recunoscut, vineri diminea
ță. că a avut loc evacuarea orașului 
Kep, precum si faptul că unitățile 
militare fidele lui Lon Noi duc lupte 
grele de apărare in apropiere de o- 
rașul Takeo.

In noaptea de joi spre vineri, ora
șul Pnom Penh a fost teatrul unei 
intense activități militare. Agenția 
France Presse precizează că avioane 
strategice americane de tip „B-52" au 
intervenit în citeva rinduri, atacind 
zone situate în apropiere de oraș. în 
special pe malul de est al fluviului 
Mekong. Bombardierele americane, 
inclusiv cele strategice, au interve
nit. de asemenea, in sprijinul pozi
țiilor loniToliste de la Sar și Kom- 
pong Nung.

PEKIN 20 (Agerpres). — Președin
tele Mao Tzcdun a avut, vineri, o 
întrevedere cu Luis Echeverria Alva
rez. președintele Mexicului, aflat în- 
tr-o vizită dc sfat In R.P. Chineză — 
relatează agenția China Nouă.

Cu acest prilej. Intre președintele 
Mao Tzcdun și președintele Mexicu
lui a avut loc o convorbire. priete
nească. desfășurată lntr-o atmosferă 
cordială.

La întrevederea dintre președintele

Mao Tzcdun și președintele Luls 
Echeverria Alvarez au luat parte Ciu 
En-lal, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Emilio O. Rabasa, 
ministrul mexican al afacerilor exter
ne, șl alte persoane oficiale din cele 
două țări.

,,China Nouă" anunță că, In cursul 
zilei de vineri, au continuat convor
birile Intre președintele Mexicului șl 
premierul Ciu En-lai.

internațional
de la Tokio

20 — (Corespondență 
Țulu) — Pe o mare 

special amendată

BELGRAD

Conferință de presă I. B. Tito-W. Brandt
BELGRAD 20 (Agerpres). — A- 

genția Taniug informează că, la o 
conferință de presă prilejuită de în
cheierea vizitei cancelarului R.F. 
Germania, Willy Brandt, in Iugosla
via, președintele Iosip Broz Tito și 
cancelarul vest-german au apreciat 
foarte pozitiv convorbirile purtate, 
subliniind că ele vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
intre Iugoslavia și R.F. Germania. 
Părțile, adaugă agenția Taniug, con
sideră eficace contribuție

attt în domeniul colaborării bilate
rale, cit șl in activitatea desfășurată 
de ele pe plan internațional, Îndeo
sebi in Europa. ★

Incheindu-și vizita oficială în Iu
goslavia, cancelarul W. Brandt îm
preună cu soția au sosit, joi seara, 
ia Dubrovnik, pe coasta dalmată, 
urmînd să petreacă, in stațiunea în
vecinată, Kuparl, citeva zile de 
odihnă — anunță agențiile France 
Presse și Associated Press.

La aniversarea creării Alianței Forțelor

istorică a poporului viet- 
se arată ln mesaj

Vietnam
Purtă -20 (Agerpres).

roma Miting

Tn orașul 
rasismului

fă a acțiunilor de acest gen și înde
plinirea serioasă a tuturor prevede
rilor Acordului de la Paris privind 
Vietnamul.

Anglia. Demonstrație 
Leicester împotriva 

sud-african

HANOI 20 (Agerpres). — Ton Duc 
Thang, președintele Prezidiului C.C. 
al Frontului Patriei din Vietnam, a 
transmis un mesaj lui Trinh Dinh 
Thao, președintele C.C. al Alianței 
Forțelor Naționale, Democratice și 
Pașnice din Vietnam, cu prilejul 
aniversării a cinci ani de la crearea 
acestei organizații patriotice din 
Vietnamul de sud.

Victoria 
namez

creează condiții favorabile întăririi 
unității naționale, înfăptuirii inde
pendenței și democrației în Vietna
mul de sud. Guvernul R. D. Viet
nam și G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud, se arată in continuare 
în mesaj. îndeplinesc cu strictete 
prevederile acordului în problema 
Vietnamului, cerind. totodată, guver
nului S.U.A. si administrației saigo- 
neze să realizeze întocmai toate 
punctele Acordului de la Paris.

TOKIO 
dc la FI. 
platformă 
pentru manifestări comerciale, 
vineri i-n deschis cea de-a 10-a 
ediție a Tirgtilui internațional 
de la Tokio. In jnesajul rostit 
cu prilejul ceremoniei de inau
gurare. ministrul comerțului in
ternațional și industriei, Yasu- 
hiro Nakasone, a arătat că 
,.guvernul japonez consideră Im
perativă promovarea activă și 
lntr-o manieră pozitivă a legă
turilor economice, colaborării și 
cooperării cu toate țările lumii".

Pe o suprafață totală de 53 000 
metri pătrați este expusă o lar
gă varietate de produse reali
zate in diferite ramuri indus
triale. ln 2 400 de standuri ex
pun circa 1 500 de firme din Ja
ponia și din alte 29 de țări.

Țara noastră este prezentă cu 
un pavilion, ln cadrul căruia 
27 de întreprinderi românești 
expun, pe o suprafață de apro
ximativ 300 metri pătrați, o 
gamă variată de produse chi
mice și farmaceutice, produse 
petroliere, sortimente variate de 
mobilă, plăci aglomerate, fumi- 
rurl, panele, țesături de bum
bac, stofe, confecții, încălță
minte, porțelanuri, ceramică, 
întreprinderi alp industriei 
grele. ca „Industrialexport*,  
..Autotractor". „Industrialim- 
port", „Ne cano export", „Tehno- 
import", sint prezente cu pros
pecte și cataloage pentru insta
lațiile de forai, tractoare șl alte 
mașini agricole, autocamioane, 
autoutilitare.

Imediat după deschiderea tîr- 
gului, pavilionul țării noastre a 
fost vizitat de guvernatorul ora
șului Tokio, Ryokichi Minobe, 
precum și de ministrul agricul
turii și silviculturii. Yoshio Sa- 
kurauchi, care au fost intlmpi- 
nați de ambasadorul țării noas
tre în Japonia, Nicolae Finanțu. 
Cu acest prilej, ministrul japo
nez a exprimat aprecieri față 
de exponatele românești.

ANIVERSĂRII NAȘTERR MI V. I. LENIN
MOSCOVA 20 (Corespondență de 

la N. Crețu). La 20 aprilie, a avut 
loc la Kremlin o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 103 ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.

In prezidiul adunării au luat loc 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornii, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. Alexei Kosighin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, alți conducători de partid și 
de stat sovietici, reprezentanți ai 
opiniei publice din Moscova.

In sală se aflau, de asemenea, șefi 
•i unor misiuni diplomatice acredi-

tați In Uniunea Sovietică, printre 
car© și ambasadorul țârii 
Gheorgho Badrus.

Despre semnificația ________ _
despre marile realizări repurtate de 
poporul sovietic, sub conducerea 
partidului creat de V. I. Lenin, a 
vorbit D. F. Ustinov, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. Vorbitorul a e- 
vocat pe larg sarcinile poporului so
vietic in realizarea obiectivelor tra
sate de Congresul al XXIV-lea 
P.C.U.S. și s-a referit la aspecte 
politicii externe 
P.C.U.S. fi guvernul

noastre,
anlversfirii,

promovate 
sovietic.

al 
ale 
de

EXTINDEREA COOPERĂRII
ROMÂNO-IRANIENE

TEHERAN 20 (Agerpres). - In pe
rioada 16—20 aprilie a.c., la Teheran, 
a avut loc cea de-a treia sesiune a 
subcomisiei mixte româno-iraniene 
pentru cooperare In industria con
strucțiilor de mașini.

Delegația română a fost condusă de 
A. Mărgăritescu, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de mașini 
grele, iar delegația iraniană de A. G. 
Bakhtiar, ministru adjunct la Mi
nisterul Economiei.

La încheierea sesiunii, a fost sem
nat un protocol în care au fost pre
văzute noi obiective pentru extinde
rea cooperării româno-iraniene ln 
domeniul construcțiilor de mașini.

VIZITA IN LIBAN
A DELEGAȚIEI U.G.S.R

BEIRUT 20. (Corespondență J.e 
la C. Ionescu) — Intre 16 șl 2b 
aprilie, o delegație a Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a făcut o vi
zită in Liban, la invitația Federa
ției Naționale a Sindicatelor Mun
citorilor și Funcționarilor din Liban, 

avute cu 
președintele

In cadrul convorbirii
Elias El Habre, ,__ ,______
F.N.S.M.F. din Liban, a avut loc 
un schimb de păreri cu privire la 
activitatea sindicatelor din cele două 
țări, precum și la unele probleme 
ale mișcării sindicale internaționale. 
Intilnirea a relevat relațiile în con
tinuă dezvoltare dintre U.G.S.R. |i 
sindicatele libaneze.

Rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin

din Argentina

Consolidarea pozițiilor
Frontului Justițialist

• HANOI . „ .
torul de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
publicat, vineri, o declarație de pro
test în care se arată că. la 19 apri
lie, două avioane americane au violat 
scatiul aerian al R.D.V., efectuînd 
zboruri de recunoaștere deasupra 
mai multor regiuni. Aceste acțiuni 
ale S.U.A-, se spune in declarație, 
constituie o violare a suveranității 
și a teritoriului R.D. Vietnam, a 
Acordului de la Paris privind Înce
tarea războiului si restabilirea păcii 
în Vietnam, a angajamentelor asu
mate de guvernul Statelor Unite.

M.A.E. al R.D. Vietnam cere gu
vernului american Încetarea imedia-

PARIS. — După cum informează 
agențiile ' ‘ 
delegația R.D. Vietnam. 
Comisiei economice mixte 
S.U.A., a informat că delegația Sta
telor Unite și-a anunțat intenția de 
a suspenda, pe o perioadă nedefinită, 
activitatea comisiei.

Delegația R. D. Vietnam, după ce 
a condamnat această atitudine a re
prezentanților americani, a declarat 
că este gata să contribuie la înche
ierea, într-o manieră satisfăcătoare, 
a activității comisiei.

Internaționale de 
în

presă, 
cadrul 

R.D.V.— de condamnare a uneltirilor
elementelor neofasciste

adresată Pakistanului
privind schimbul de prizonieri ți persoane civile

țe știe, o a doua 
fază a alegerilor, în- 
trucit candidații Fron
tului Justițialist, Hec
tor Campora și, res
pectiv, SOlano 
au fost ’ ' 
torioși 
cu 49,6 
voturi.

Prin victoria repur
tată duminică, justi- 
țialiștii lși amplifică 
procentul de voturi 
obținute In actualele 
alegeri, ajungind 
proape de 55 la sută 
din totalul celor ex
primate. Astfel, Fron
tul Justițialist a „săl
tat", în urma celui 
de-al doilea tur, la o 
majoritate absolută, a- 
tît in Camera deputa
ților (145 locuri din 
243), cit și ln Senat 
(43 de mandate din 
69), ciștlgind totodată 
și posturile de guver
nator în 20 din cela 
22 de provincii.

Comentlnd aceste 
rezultate, observatorii 
politici din Buenos 
Aires le apreciază ca 
o clară opțiune a 
corpului electoral ar
gentinean în favoarea 
programului anunțat 
de FREJULI, intre 
prevederile căruia se 
numără : Instituirea
controlului de stat a-

Frontul Justițialist al 
Eliberării (FREJULI) 
— coaliție a mișcării 
peroniste — care, la 
11 martie obținuse, 
pe lingă posturile de 
președinte și vicepre
ședinte al republicii, 
majoritatea In Senat 
și Camera deputaților, 
ca și o mare parte din 
posturile de guverna
tori și viceguverna
tori. a reușit să-și con
solideze și mai mult 
pozițiile cu prilejul 
celui de-al doilea tur 
de scrutin, desfășurat 
duminică.

S-a prezentat la ur
ne aproape jumătate 
din corpul electoral 
argentinean pentru a 
alege 12 guvernatori și 
viceguvernatori, pre
cum și 15 senatori, 
care nu întruniseră 
majoritatea necesară 
In prima fază a con
sultării electorale.

Organizarea scruti
nului în două faze re
prezintă o experiență 
nouă pentru Argenti
na, competiția desfă- 
șurlndu-se în această 
fază, a doua, doar intre 
primii doi candidați 
in ordinea voturilor 
primite la primul tur.

Pentru președinția 
și vicepreședinția re
publicii nu s-a mai 
desfășurat, după cum

Lima, 
declarați vic
ia 11 martie, 
la sută din

supra comerțului ex
terior, băncilor, pre
cum șl a sectoarelor 
de bază ale industriei, 
redistribuirea mai 
chîtahiTă 
național, „ _ 
dependenței față 
monopolurile ____,
democratizarea țării.

Instalarea președin
telui Hector Campora, 
prevăzută pentru 25 
mai, va pune capăt 
unei lungi perioade 
de guvernare militară. 
In vederea ceremoniei 
instalării și Ca o sub
liniere a voinței mi
litarilor de a continua 
procesul de trecere a 
puterii ln mlinile ci
vililor, început prin 
organizarea alegerilor, 
președintele ln exerci
țiu, generalul Alejan
dro Lanusse, a anun
țat că va părăsi „Casa 
Rosada" (sediul prezi
dențial) cu citeva zile 
mal înainte de 25 mai.

Potrivit unor știri 
sosite din Madrid, ge
neralul Peron, șeful 
suprem ț al mișcării 
justițialiste, a declarat 
că nu va fi prezent 
la Buenos Aires 
ceremonia 
noului președinte.

e-
3 venitului 

lichidarea 
. do 
străine,

litar din decembrie 1971, urmînd ea 
Pakistanul să permită, in schimb, ce
lor 157 000 de bengalezi care trăiesc 
pe teritoriul 6ău să se întoarcă ln 
Bangladesh. Totodată, cei peste 
250 000 de cetățeni de naționalitate 
urdubihari, aflați, ln prezent, în Ban
gladesh, ar urma să fie repatriați in 
Pakistan.
schimbul de prizonieri să aibă loc 
simultan, fiecare grup de 
urmînd 
mont.

DELHI 20 (Agerpres). — Guver
nele Indiei și Republicii Bangladesh 
au propus Pakistanului un schimb de 
prizonieri și persoane civile intre 
cele trei țări — se arată ln declara
ția comună dată publicității la în
cheierea convorbirilor dintre miniș
trii de externe de la Delhi ei Dacca 
— informează agențiile Associated 
Press și Reuter.

în virtutea propunerii, precizează 
declarația, ar urma să fie eliberați 
cei 90 000 de prizonieri pakistanezi 
reținuți in India.după conflictul ml--

a-

ROMA 20 (Agerpres). — Joi, în 
capitala Italiei a fost organizat, de 
Partidul Comunist Italian, un miting 
de protest față de acțiunile teroriste 
întreprinse de elemente de dreapta, 
neofasciste, în mal multe localități 
din țară. în cadrul mitingului — la 
care au participat, de asemenea, con
ducătorii celor trei mari centrale sin
dicale italiene — s-a exprimat „in
dignarea populației Romei față de a- 
tentatelo feroce comise de neofas
ciști la Milano și față de oribilul In
cendiu provocat la Roma". în discur
surile pronunțate cu acest prilej de 
Giorgio Amendola, membru al Bi
roului Politic șl al Direcțiunii P.C.I., 
și Luigi Petroselli, membru al Di
recțiunii P.C.I., a fost prezentată pă
rerea comuniștilor italieni, care văd 
în aceste acte „un nou val de tero
rism" și a fost exprimată hotărîrea 
P.C.I. „de a combate aceste acte care 
împiedică prin acțiunile lor voința de 
reînnoire politică a cetățenilor".

Declarația propune ca

persoane 
a fi eliberat în același mo

V. PAUNESCU

agențiile de presă
respins concepții-

congresmenilor

ăl

a conducerii filialei uorai-

Coml

C.ALEXANDROAIE

o treime 
necesare 
revenind

transmit: comisiei chino-ceho- 
colaborare tehnico-

CORESPONDENȚ A 
DIN WASHING

TON

Bangladesh și în spiritul

DECLARAȚIA GUVERNULUI PAKISTANEZ

Guvernele R.D. Germane 
șl Republicii Mali au hotarit 
să stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

instalării

Proiectul de lege privind 
reforma comerțului S.U.A
Președintele Nixon despre actualitatea reducerii 
barierelor comerciale și despre problema acordării 

României a clauzei națiunii celei mai favorizate

„Proiectul de lege 
privind reformarea co
merțului*"  S.U.A., îna
intat de președintele 
Nixon Congresului spre 
adoptare, este apreciat 
aici drept cea mai im
portantă inițiativă lua
tă de Casa Albă pe 
plan comercial, după 
1962, cind forul legis
lativ a adoptat „actul 
de expansiune a co
merțului", document 
ce a stat Ia baza nego
cierilor tarifare cunos
cute sub numele de 
Hrunda Kennedy".

Adresîndu-se Con
gresului, președintele 
Nixon a cerut, așa 
după cum s-a mai re
latat, să i se acorde 
împuterniciri largi în 
conducerea relațiilor 
comerciale ale țârii cu 
restul lumii, pentru 
a ridica, coborî sau e- 
limina tarifele vamale 
asupra importurilor, a 
reduce barierele neta
rifare, a apăra produ
sele autohtone contra 
acțiunilor de dumping, 
a acorda un tratament 
preferențial generali
zat produselor manu
facturate și semi-ma- 
r.ufacturate importate 
din țările in curs de 
dezvoltare și altele.

Proiectul amintit 
prevede, între altele, 
să se acorde președin
telui prerogativele ne
cesare pentru negocie
rile privind acordarea 
clauzei națiunii celei 
mai favorizate țârilor 
socialiste, in vederea 
extinderii relațiilor co
merciale cu acestea. In 
acest context a reținut

atenția declarația pre
ședintelui Nixon, cu
prinsă în mesajul care 
însoțește proiectul de 
lege, in sensul că „le
gea ne va acorda po
sibilitatea de a ne în
deplini obligația asu
mată față de Româ
nia".

Proiectul de lege, ex
pus pe 124 de pagini,

este apreciat de obser
vatori ca expresia unui 
efort spre liberalizarea 
comerțului S.U.A. cu 
străinătatea, un instru
ment capabil să contri
buie la înlăturarea ba
rierelor protecționis- 
mului, a obstacolelor 
existente în calea nor
malizării circuitului 
mondial de valori în
tre toate țările lumii, 
indiferent de sistemul 
social-politic sau gra
dul de dezvoltare. In 
acest sens, președinte
le Nixon și-a exprimat 
convingerea că se va 
putea trece „de Ia con
fruntările comerciale, 
la negocierile comer
ciale", in scopul „re
ducerii încordării in
ternaționale și întăririi 
structurilor păcii". Tot
odată, el a apreciat că 
negocierile comerciale 
și monetare multilate
rale, care vor începe 
in toamnă, in cadrul 
G.AT.T., la Tokio, vor

oferi „o ocazie unică 
de a reduce barierele 
comerciale și a extin
de schimburile mon
diale". Asemenea a- 
precieri s-au desprins 
și din explicațiile date 
de secretarul de stat, 
William Rogers, in ca
drul unei intilniri cu 
ambasadorii țărilor cu 
care S.U.A. intrețin 
relații comerciale.

Cercurile adepților 
liberalizării comerțului 
internațional au luat 
notă cu satisfacție de 
faptul că președintele 
a . ----- 
le ultra-protecționiste 
ale j-------- !'~“
Burke șl Hartke, care, 
sprijiniți de conduce
rea de dreapta a fede
rației sindicale A.F.L.- 
C.I.O., introduseseră in 
Camera reprezentan
ților un proiect de lege 
cuprinzind numeroase 
prevederi restrictive.

Audierile în Congres 
In legătură cu „proiec
tul de lege privind 
reformarea comerțu
lui" vor începe la 7 
mai, urmind ca docu
mentul să fie apoi su
pus votării. Pozițiile 
ln Congres nu sint 
încă bine conturate, de 
aceea nu se profilează 
deocamdată clar even
tualitatea unor amen
damente. Cert este 
insă că revizuirea re
lațiilor comerciale ale 
S.U.A. cu restul lumii 
deține un loc impor
tant pe agenda actua
lității politice ameri
cane.

La invitația ministrului o- 
crotirii sănătății al U.R.S.S., 
B. Petrovski, ministrul sănătății al 
României, Theodor Burghele, a fă
cut o vizită oficială Ln Uniunea So
vietică. Cu acest prilej, la 20 aprilie 
a fost semnat la Moscova planul de 
colaborare in domeniul științelor 
medicale și ocrotirii sănătății între 
Ministerul Sănătății al României și 
Ministerul Ocrotirii Sănătății 
U.R.S.S., pe anii 1973—1975.

Lu Kiev a avut 5^inta 
plenară _ ________  _____ ___
nene a Asociației de prietenie so- 
vieto-romăne, in cadrul căreia s-a 
făcut bilanțul activității desfășurate 
in anul 1972. De asemenea, a fost 
aprobat planul de muncă pe anul in 
cuf3. Oleg KasLanenko, ministrul in
dustriei ușoare al R.S.S. Ucrainene, 
a fost ales președinte al conducerii 
asociației.

0 delegație guvernaman- 
tală a P.D. Gsrmans, °°ndusă 
de Horst Sdlle, ministrul economiei 
externe, a făcut o vizita in Italia. 
La Roma Horst Solie a avut con
vorbiri cu ministrul comerțului ex
terior italian, Matteo Matteotti, cu 
ministrul trezoreriei, Giovanni Ma- 
lagodi, cu ministrul de finanțe, A 
Valseco-Ferrari Aggradi. A fost sem
nat un acord de colaborare economi
că pe termen lung intre R.D.G. și

RAWALPINDI. — In urma consul
tărilor care au avut loc intre pre- 
ședintefle Pakistanului. Zulfikar Aii 
Bhutto, membrii guvernului. șeful 

. Statului Major al armatei și guver
natorii provinciilor, la Rawalpindi a 
fost dată publicității declarația in 
care este cuprins răspunsul Pakista
nului la oferta făcută de guvernele 
Indiei și Republicii Bangladesh cu 
privire la schimbul de prizonieri în
tre cele trei țări — relatează agenția 
Reuter. „Pentru obținerea alarificK- 
rilor necesare asupra implicațiilor 
deol a rației comune semnate de mi
niștrii de externe ai Indiei șl Re-

publicil _____ _  ______
promovării unui progres spre pace, 
guvernul Pakistanului a hotărît să 
invite pe reprezentanții guvernului 
Indiei la Islamabad pentru a discuta 
și a explora noi posibilități de apli
care a acordului de la Simla" — pre
cizează declarația.

Declarația guvernului de la Rawal
pindi relevă că Pakistanul nu dorește 
să intre in polemică asupra anumi
tor probleme și consideră că este 
suficient să reafirme dorința de a 
adera la litera și spiritul acordului 
de la Simla, semnat in urmă cu 10 
luni, în vederea reducerii tensiunii.

Kim Ir Sen,
R.P.D. Coreene, a primit, vineri, de
legația Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud și a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Vietnamului de Sud, condusă de 
Nguyen Thi Binh, membru al C.C. 
al F.N.E., ministrul afacerilor exter
ne al G.R.P. al R.V.S., și a avut cu 
membrii delegației vietnameze afla
te în vizită la Phenian o convorbire 
cordială, prietenească — informează 
agenția A.C.T.C.

In comunicatul prlvir* 
la vizita oficială în Finlanda a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Stanko Todorov, și la 
convorbirile avute cu Kalevi Sorsa, 
primul ministru al Finlandei, se a- 
rată că a fost semnat un acord de 
colaborare in probleme ale cooperă
rii științifice, sociale șl culturale 
dintre Bulgaria și Finlanda. Abor- 
dind probleme internaționale actua
le, șefii guvernelor Bulgariei și Fin
landei au exprimat dorința celor 
două țări de a contribui activ la 
succesul consultărilor multilaterale 
de la Helsinki.

Intre R.P.D. Coreeană și 
IlCin au *ost slab^lte relații 'diplo
matice — s-a anunțat într-un comu
nicat comun iraniano-coreean. trans
mis de agenția A.C.T.C. și dat pu
blicității la Teheran.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România in Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus, a 
remis in dar universității de 
stat „Lomonosov" din Moscova, 
un lot de cărți prezentate an
terior la expozițiile de carte 
românească de la Moscova. Căr
țile au fost inminate rectorului 
universității moscovite, R.V. 
Hohlov.

Guvernul peruan * 
monopolul statului asupra tuturor 
importurilor de îngrășăminte, care, 
pe viitor, se vor realiza prin inter
mediul întreprinderii de stat „Sena- 
fer“. Pină ln prezent, „Senafer" im
porta și comercializa doar 
din totalul îngrășămintelor 
agriculturii peruane, restul 
firmelor particulare.

într-un raport al 
sisl Executive a C.E.E., d,al 
de agenția United Press Internatio
nal, se spune că „Rezultatele primei 
etape a realizării uniunii economice 
și monetare a Pieței comune sint 
descurajatoare". Raportul deplînge 
„încetineala adoptării de taxe comu
ne, sporirea măsurilor de control a- 
supra mișcărilor de capital de la o 
țară la alta, problemele puse unifi
cării morfetare de criza dolarului

Protocol chino—ceho-
SloVCC. Incheierea celei de-a 
15-a sesiuni a 
slovace pentru ___ ,____ _____
științifică, ce s-a desfășurat la Pe
kin, reprezentanții celor două țări 
au semnat un protocol în acest do
meniu — Informează agenția China 
Nouă. Vineri, Li Sien-nien, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a avut o întrevedere cu 
membrii delegației cehoslovace par
ticipante la lucrările sesiunii.

Acord bulgaro-grec.tn 
pitala Greciei s-au încheiat convor
birile dintre o delegație a Ministe
rului de Externe al R.P. Bulgaria și

o delegație a ministerului similar din 
Grecia, in cursul cărora a fost dis
cutată problema folosirii portului 
Salonic de către Bulgaria — rela
tează agenția B.T.A. Cu acest prilej, 
a fost încheiat un acord între direc
ția portului Salonic și întreprinderea 
de stat bulgară „Despred", In care 
sint stabilite condițiile și tarifele 
pentru tranzitul mărfurilor bulgare 
de import fi export prin portul Sa
lonic.

Pe Autostrada Soarelui, care leagă localitățile Roma și Milano, în special 
pe tronsonul dintre Florența ?i Bologna, s-au înregistrat, în cursul zilelor 
de |oi fi vineri, blocări ale circulației, ca urmare a cantităților importante

• ,câzute '9 această zonă în fotografie : Din cauza proastei
vizibilități, în apropierea orașului Milano s-a produs o coliziune în lanț a 
unui număr mare de autovehicule. S-au înregistrat 7 morți, 20 de răniți 

iar numeroase automobile au fost avariata


