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• Pe scurt, din țară •
Pe șantierul termocentralei de la Chiscani

A fost pus sub tensiune 
primul agregat

---------- La aniversarea Partidului Comunist Român-----------

BRÂILA (Corespon
dentul „Scinteli". N. 
Gr. M&rășanu). — 
Ieri, pe șantierul Cen
tralei termoelectrice 
de la Chiscani — Brăi
la a fost pus sub ten
siune primul agregat 
al acestui important 
obiectiv al industriei 
energetice.

Este vorba de trans
formatorul de 25 
MWA, 110/6 kV. „Prin

punerea în funcțiune 
a transformatorului, 
ne spunea inginerul 
V.ileriu Popa, directo
rul termocentralei — 
sf creează promisele 
începerii probelor de 
rodaj la toate instala
țiile fermomecanice, in 
vederea punerii in 
funcțiune a primului 
grup de 210 MW".

O contribuție însem
nată la terminarea lu

crărilor au adus-o 
constructorii și Insta
latorii din echipa 
maistrului Gheorghe 
Costache, cei de la 
lotul condus de ingi
nerul Tănase Ca racaș 
și alții, in angajamen
tele cărora se prevede 
ca primul grup de 210 
MW să fie conectat 
la circuitul energelic 
național înaintea zilei 
de 23 august a.c.

„Vigoarea și tinerețea partidului sînt la 

fel ca și ale anotimpului in care s-a născut. 

El este veșnic tinăr și devine an de an tot mai 

viguros, deoarece iși trage seva dătătoare de 

viață din legăturile indestructibile cu poporul, 

cu glia strămoșească, din concepția despre 

lume și viață a clasei muncitoare — mate

rialismul dialectic și istoric.**

NICOLAE CEAUȘESCU

nucleul vital
DE ENERGIE Șl LUMINĂ 
ĂL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Din vremea vremii, 
de demult

Abia in două veacul tău se-mparte 
Dar deslușesc, cînd vrerea ți-o ascult, 
Că vine glasul tău mai de departe 
Și-ncepe drumul tău mai de demult.

Din noaptea nopții-ți sună glasu-n vreme 
Odată cu al Mioriței grai, 
Cu zimbri-n frunți purtind moldove steme, 
Cu fulgere în spada lui Mihai.

Tu zmulgi din mina dușmănoasă ștreangul, 
Cu pașii tăi cutremuri nedreptăți, 
în Tudor, in Bălcescu și in lancu
Vuiești pe cîmpul sfintei libertăți I i

Să ne-nvestești stăpini pe-o soartă bună, 
Călcind năprazna-n care nu te-ndoi, 
Vii împlinit de flăcări și furtună, 
în vremea noastră, și te naști în noi.

Iar noi astemem lespezi de vecie 
Pe cimpui de-ntuneric și restriști 
Și te urmăm — o-ntreagă Românie 
De Tudori, de Bălcești, de comuniști,

Sub flamurile tale fără moarte, 
Pe drumurile tale de tumult 
Ce duc în vremea vremilor, departe, 
Căci vin din vremea vremii, de demult.

VICTOR TULBURE

In conștiința poporului nos-.ru, 
ziua de 8 mai s-a întipărit ca o 
dată memorabilă. cu profunde 
semnificații pentru întreaga dez
voltare a României noi : la 8 mai, 
acum 52 de ani. reprezentanții so
cialiștilor români, întruniți in con
gres. au hotârît. prin vot unanim, 
transformarea partidului socialist 
in Partidul Comunist Roman. 
După cum se știe, aniversarea a- 
cestui moment succede, la un scurt 
interval de timp, sărbătoririi de 
către întregul nostru popor a 80 
de ani de la crearea partidului po
litic al clasei muncitoare din Româ
nia — eveniment care a prilejuit 
evocarea vechimii mișcării noastre 
muncitorești, născută din realități
le tării și organic implantată în 
viata poporului român. In dezvol
tarea acestui proces, crearea Parti
dului Comunist Român, continua- 
ioml direct al vechii mișcări socia
liste, a constituit un moment de 
răscruce, mareînd ridicarea luptei 
revoluționare a oamenilor muncii 
pe un plan superior. în partidul 
comunist clasa muncitoare, între
gul popor au dobindit o avangardă 
consecvent revoluționară, puternic 
organizată, care și-a dovedit stră
lucit capacitatea de a le călăuzi la 
victoria deplină asupra claselor ex
ploatatoare, Ia înfăptuirea revolu
ției socialiste și edificarea cu succes 
a orinduirii noi pe pămintul româ
nesc.

Privind in urmă la drumul stră
bătut in cei 52 de ani, încercăm 
sentimente de mindrie și satisfacție 
pentru tot ceea ce au cucerit și 
făurit eroica noastră clasă munci
toare. minunatul nostru popor, sub 
steagul partidului. Desigur, calea 
parcursă n-a fost de fel netedă. Au 
trebuit învinse multe greutăți și 
mari obstacole — dar absolut ni
mic. nici teroarea sălbatică, nici 
închisorile burghezo-moșierești și 
nici .jerfa vieții nu i-au putut aba
te pe comuniști de la calea luptei 
de eliberare socială și națională.

Lupta eroică a partidului s-a do
vedit factorul determinant al unor 
transformări profunde in destinele 
istorice ale patriei. Poporul român 
știe că toate prefacerile revoluțio
nare care, intr-un răstimp scurt, 
au schimbat radical înfățișarea tă
rii. viata oamenilor muncii, situa
ția României in lume, au fost în
făptuite sub conducerea partidului 
și sint rezultatul politicii sale. A- 
cesta este si temeiul unității de 
nezdruncinat făurite intre partid si 
popor. Asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „politica parti
dului s-a identificat cu cele mai 
avansate năzuințe ale maselor, a 
dat expresie înseși cerințelor o- 
biective ale dezvoltării noastre so
ciale. ale progresului material și 
spiritual al României. Prin aceasta, 
prin uriașa muncă politică si orga
nizatorică desfășurată pentru con
struirea socialismului. Partidul Co
munist Român s-a afirmat de fapt 
drept forța politică conducătoare a

societății, recunoscut ca atare de 
întregul popor". Experiența Româ
niei a confirmat că asigurarea ro
lului conducător al partidului este 
condiția esențială a succesului in 
revoluția si construcția socialistă, 
legea fundamentală a progresului 
social.

Cu deosebită strălucire s-a afir
mat acest, rol al partidului de for

ță conducătoare a poporului. de 
nesecat factor vitalizant si genera
tor de energii, in perioada marcată 
de congresele IX și X ale partidu
lui și de ultima Conferință Națio
nală. pe drept cuvint apreciată ca 
perioada cea mai fertilă in realizări 
din întreaga dezvoltare postbelică a 
României. Ceea ce a caracterizat și 
caracterizează cu deosebire acești 
ani, in care construcția noii orân
duiri a intrat in etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. sint dinamismul deosebit, 
activitatea clocotitoare ce a cuprins 
toate sferele vieții sociale. Supu
rând unei investigări aprofundate 
realitățile, schimbările intervenite 
in viața economico-socială, îmbi- 
nind spiritul științific, realismul, 
cu înalta receptivitate față de nou, 
cu strădania de a înlătura tot ceea 
ce s-a perimat și nu mai cores
punde cerințelor, partidul a elabo

rat soluții originale pentru multi
plele probleme ridicate de mersul 
înainte al societății. Tocmai in a- 
ceasta se reflectă fidelitatea sa față 
de spiritul veșnic viu al teoriei re
voluționare. capacitatea de a aplica 
creator a.devărurile ei fundamen
tale potrivit condițiilor concrete ale 
României.

O contribuție esențială in rezol
varea problemelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României, ca și 
în promovarea acestui spirit dina
mic și novator îi revine secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Clarviziunea 
gindivii și energia neobosită a ac
țiunii, principialitatea revoluțio
nară și devotamentul față de slu
jirea aspirațiilor de progres și 
bunăstare ale poporului, a interese
lor cauzei socialismului in lume, 
intereselor păcii și colaborării in
tre popoare — trăsături ce carac
terizează întreaga activitate a se
cretarului general al partidului — 
întruchipează înaltele virtuți din 
care partidul nostru iși absoarbe 
forța de nebiruit.

La a 52-a aniversare, partidul 
nostru se înfățișează mai puternic 
ca oricind, conducînd cu clarvi
ziune și fermitate poporul pe calea 
progresului și civilizației socialiste, 
înconjurat de dragostea și încre
derea nemărginită a națiunii. Ani
versarea partidului este o sărbătoa
re nu numai a comuniștilor, ci a 
întregului popor, care-și exprimă a- 
tașamenfui față de partid, in pri
mul rînrl, prin munca fără preget 
pentru înfăptuirea politicii sale.

Principala direcție in care parti
dul concentrează, in prezent, efor
turile poporului este accelerarea 
ritmului de dezvoltare a economiei 
naționale, ca temelie a creșterii ni
velului general de trai. In numele 
acestui țel însuflețitor și pe baza 
analizei posibilităților reale, parti
dul i-a chemat pe cei ce muncesc 
la marea bătălie a iscusinței, abne
gației și depășirii de sine, pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen. A fi vrednic ostaș al par-

Fabrică de oxigen în 
construcție la Brăila. La 
uzina de utilaj greu „Progresul" 
Brăila a început construcția unui 
important obiectiv industrial — fa
brica de oxigen. Ea va fi furnizorul 
uzinei „Progresul" și al al’or uni
tăți economice, intre care Șantierul 
naval Brăila.

Pe aceeași platformă industrială 
se fac pregătirile in vederea con
strucției unei turnătorii de pies-1. 
Totodată, continuă lucrările pentru 
cea de-a doua etapă de construc
ție a fabricii de excavatoare, obiec
tiv recent intrat in funcțiune.

în cadrul stației de 
flotare a minereurilor 
din comuna Baia, județul 
TulCGG a intrat in producție o 
nouă linie tehnologică de prelucra
re. Noua instalație asigură. împre
ună cu cca existentă, prelucrarea, 
la un nivel calitativ superior, a în
tregii cantități de minereuri extra
se din cadrul exploatării miniere 
Altin Tepe.

0 modernă fabrică de 
pline a început să pro
ducă, cu trei luni mai de
vreme, la Tîrgoviște. Noua 
unitate — cea mai mare de acest 
fel din județul Dîmbovița — este 
dotată cu mașini și instalații de 
mare productivitate fabricate in 
țară, care asigură un înalt grad de 
automatizare întregului flux de

producție. Proiectată la capacitatea 
de 40 tone in 24 de orc, AaJjrioa a- 
sigură necesarul de piine al Între
gii populații a orașului.

Se află, de asemenea, in diferite 
faze de construcție noi blocuri de 
locuințe, insumind aproape 1 200 
de apartamente, un hotel turistic, 
o casă de cultură, un spital cU 700 
de paturi, o policlinică modernă șl 
alte obiective social-culturalc.

Valoarea produselor 
realizate peste sarcinile 
de pICJH de colectivul de muncă 
al întreprinderii do utilaj chimic 
din Făgăraș se ridică la 32.8 mili
oane lei. ceea ce reprezintă mai 
mult do 75 la sută din angajamen
tul asumat in întrecerea socialis
tă pe 1973. Cea mai mare parte a 
acestui spor a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
Comparativ cu aceeași pexioadă a 
anului trecut, sporul de producție 
este mai mare cu 24 la sută, iar al 
productivității muncii cu aproape 10 
la sută.

Beneficiile suplimentare obținu
te de acest colectiv pe primele 4 
luni ale anului se ridică la 5 mi
lioane lei.

După inaugurarea mo
dernului aeroport al Del
tei, la Tulcea ’ fost daf “ 
folosință un nou obiectiv : autoga
ra întreprinderii de transporturi 
auto. Noua construcție dispune de 
instalații ae exploatare, săli pentru 
călători, case de bilete, gruo so
cial. centrală termică, instalație de 
ventilație.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Imagine din secția montaj turbine de la Uzina constructoare de mașini 
Reșița Foto : E. Dichiseanu

I „DEPUTAT I
I COMUNAL" |
I Tocmai intrasem în Corund — faimosul Corund de

unde se ivesc pe lume acele miracole ale olăritului I 
țărănesc care sint vasele cu smalț galben și albastru, ca I 
o împletire de holde și cer — și mi-am oprit privirea, « I instinctiv, pe o casă. O casă țărănească la fel ca toate |
celelalte, nici mai arătoasă, nici mai modestă, poate I 
doar ceva mai bine întreținută.

Ce-mi atrăsese atenția ? In aparență, nimic deose- I 
bit. Zărisem pe unul din ziduri o placă de sticlă cu o I 
inscripție simplă : „Deputat comunal".

Mai tirziu am întilnit asemenea inscripții și pe alte ■ 
ease, fie aici, la Corund, fie la Sînmartin, la Sărmaș, I 
la Ditrău și in alte citeva comune din județul Har- |

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Ighita. De ce s-a simțit nevoia lor, cum de s-a ivit ini
țiativa de a marca astfel casele in care locuiesc gos
podarii comunelor ?

— Nimic mai simplu ți mai de înțeles — ne-a spus 
activistul de partid care ne insoțea. E. in primul rind, 
o expresie concretă a democrației : să știe oamenii 
unde iși pot găsi omul care ii reprezintă in forurile 
colective ale gindirii și deciziei. In unele locuri, depu
tății au adăugat și o inscripție „proprie" : orele in 
cuprinsul cărora se află acasă. Iar apoi e și o chestiune 
de stimulare a ambiției gospodărești : de cind s-au ivit 
aceste inscripții, casele deputaților comunali au devenit 

Icu adevărat modele de bună gospodărire, bine îngrijite, 
frumos împodobite. Și mai e ceva : un semn al pres
tigiului și prețuirii. Căci a fi deputat e nu numai o 1 sursă de îndatoriri și responsabilități, ci și o cinstire, 
o manifestare a încrederii pe care ți-o acordă obștea. 
Înseamnă că ești „un om ales" ți la propriu, șl In 

I figurat.
Victor BÎRLA.DEANU

----- „SC1NTEIA" pe urmele... „SCINTEIU -----
__________________________________________________________________________ _____________________________

„Cînd la pas, cînd la galop" 
nu este un ritm industrial

Orice defecțiune in aprovizionarea 
tehnico-materială a unei întreprin
deri are influențe nefaste asupra 
procesului de producție al întreprin
derii respective. Iată un adevăr pe 
marginea căruia am putea între
prinde profunde și stufoase comen
tarii dacă n-ar fi vorba de un ade
văr elementar. Orice elev in practi
că, orice ucenic aflat la primele lec
ții de lucru la menghină și pilă cu
noaște acest adevăr, pe care brigă
zile artistice de agitație l-au 
pus și in cintec : „Dacă n-ai 
(materiale), stai. / Dacă stai, nu dai 
(producție). / Dacă nu dai, / Mare 
bătaie de cap ai" (cu îndeplinirea 
planului).

Nu știm pe ce melodie se clntă 
rimele de mai sus. Ceea ce știm 
insă este că. in majoritatea covîrși- 
toare a cazurilor de stagnări ale 
producției sau. dimpotrivă, de asal
turi, de accelerări nefirești — și pă
gubitoare — ale ritmurilor, cauza 
este una și aceeași și îți este co
municată pretutindeni ca un refren : 
„Defecțiuni In aprovizionarea teh
nico-materială".

Desigur acest „refren" nu este o 
fatalitate și. in general, pentru în
lăturarea lui nu se stă cu miinile 
in sin : la nivelul ramurilor indus
triale. al ministerelor, al centralelor, 
al intreprinderilor se studiază in 
permanență situația, se revizuiesc 
metodele și sistemele organizatorice.

se Învață din experiența anterioară 
și, in nenumărate locuri, se obțin 
succese... Dar sint ele pe măsura 
importanței covirșitoare a aces
tui capitol al procesului de produc
ție ? Și se întreprinde chiar totul 
pentru perfecționarea aprovizionării

Dolj, Nistor Țuicu, s-a ocupat de 
neajunsurile aprovizionării tehnico- 
materiale in întreprinderea respec
tivă — și nu in treacăt, ci in două 
articole succesive. S-a schimbat ceva 
din acest punct de vedere, la „Elec
troputere", în cele 12 luni pe care

LA „ELECTROPUTERE", 
DEFICIENȚELE ÎN APROVIZIONAREA 
TEHNICO-MATERIALĂ PERSISTĂ

tehnico-mater!ale, acordindu-i-se im
portanța subliniata in documentele 
Conferinței Naționale a partidului 
și reamintită cu prilejul fiecărei ana
lize a dinamicii, in cincinal, a unui 
domeniu industrial sau altul ?... Iată 
întrebări cărora cel mal bine le poa
te răspunde situația concretă dLn în
treprinderi.

Ne vom opri, astăzi, asupra si
tuației de la Grupul de uzine de 
aparataj și mașini electrice din Cra
iova — pe scurt : „Electroputere" — 
pentru că, recent, s-a împlinit un an 
de cind „Scinteia", prin intermediul 
corespondentului ei pentru județul

le-am... aniversat recent ? Tată între
barea. Pentru răspuns, să-1 invităm 
la o discuție pe colegul nostru din 
Bănie și să procedăm din aproape 
in aproape :

— Care era situația îndeplinirii 
planului la „Electroputere" pe pri
mul trimestru al anului 1972 ?

N. Ț. : Mai corect ar fi să spu
nem : ..situația neindeplinirii planu
lui". Pentru că producția globală 
prezenta numai 96,1 procente, iar 
producția-marfâ era și ea restantă 
cu 3.1 procente din plan.

— Și care este situația planului 
în trimestrul similar al Iui 1973 ?

N. Ț. : Ea se prezintă tot sub 
semnul lui... ne : Producția globală 
a înregistrat 98,5 la sută din plan, 
iar producția-marfă numai 95.9 la 
sută. Ca să nu mai spunem că sint 
unele sectoare unde nerealizările 
sint și mai flagrante. De pildă, la 
„aparataj de înaltă tensiune" nu s-a 
îndeplinit decit 85,3 la sută din 
plan.

— Care este cauza acestor rămi- 
neri in urmă ?

N. Ț. : Exact aceeași pe care o 
consemnam și cu un an in urmă : 
aprovizionarea tehnico-materială cu 
totul și cu totul nesatisfăcătoare.

— Dacă situația este aceeași, aș 
propune să nu ne mai întoarcem, 
pentru exemplificări, cu un an în 
urmă...

N. Ț. : Nici nu este nevoie, cită 
vreme deosebirile între situația de 
atunci și cea de acum sint numai 
de nuanță. Iată, de pildă, ce mi-a 
declarat, recent, inginerul Victor Si- 
rnanschi, pină de curând șeful fa-

Peîre DRAGU
(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎNSĂMÎNȚAREA 

PORUMBULUI

Relatări ale corespondenților noștri 

din județele Ialomița, lași 

și Botoșani in pagina a ll-a
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j~FAPTUL! 
DIVERS 

j Floarea de | 

| colț — în 
| orice... colț | 
| de grădină |

ITimp de aproape 15 ani. Petre I 
Măldărescu, medic )a Spitalul I 
din Rimnicu-Vilcea, și-a dedicat

Io parte din timpul liber „trans- I 
plantării" Dorii de stincă — I 
recunoscut monument al natu- I 
Irii — intr-o grădină de șes. In- t 
troducînd semințe intr-un sol I 
apropiat ca structură de cel I 
montan și incubind apoi plan- .

Ițele rezultate, grădinarul ama- I 
tor vijeean a reușit să de- I 
monstrrze că floarea de stincâ '

■ poate fi înmulțită pe cale vege- | 
I tativă, ca orice altă plantă. Mai I 
I mult decit atit, cu această oca- I 

zie. au fost identificate nu mai .

I puțin de 6 varietăți de Leonto- I 
podium Alpinum. față de cele | 
două cite erau menționate pinâ

| acum in flora țării noastre.

| Dincolo de
| prăpastie

O manevră greșită. și autoca- 
mioncta 1—SB'—1617 — proprie
tatea Uzinei mecanice Mirșa — 
pornită intr-o cursă „de agre
ment" spre cabana Poiana 
Neamțului din Munții Făgăraș, 
sc prăbușea in golul unei pră
păstii adinei. Venite de urgență 
la fața locului, organele de mi
liție au constatat că, grație unei 
situați^ fericite, cele 6 persoane 
aliate in mașină scăpaseră ca 
prin minune doar cu cileva 
răni ușoare. In schimb, șoferul 
Cheorghe Nagy avea 1.17 la mie 
alcool in singe. Drept pentru 
care acum va trebui să suporte 
o cădere, fără nici un amortis
ment, pină in fața instanței de 
judecată.

Pentru
o găină

Ce or fi găsit găinile Iul Nico- 
lae Mihalache pe casa Elisabetei 
Mișcă, numai ele știu. Destul că. 
din cauza lor, intre cei doi 
vecini din comuna Dealul Mo
rii (Bacău) a izbucnit un 
conflict de proporții aproape 
incredibile. El avea să atingă 
punctul culminant in momentul 
cind femeia, reușind să prindă 
o găină pe casă, a încercat să o 
ducă la primărie, ,,la obor". 
Jignit in amorul lui de bărbat 
și proprietar, nici una, nici 
două, N'icolae Mihalache a pus 
mina pe topor și s-a năpustit 
asupra vecinei, zdrobindu-i am
bele picioare. Elisabeta Mișcă a 
rămas infirmă, iar Nicolae Mi
halache s-a ales cu mai mulți 
ani de închisoare. Un preț mult 
prea mare pentru o biată găină.

penală
Intr-o dimineață, plutonierul 

Gheorghe Horea, șejul postului 
de miliție din comuna Toporu 
(Teleorman), călătorea cu moto
reta pe șoseaua Giurgtu-Drâgă- 
nești-Vlașca. La un moment dat 
a observat un tren de marfă o- 
p-it, in plin cimp, la circa un 
kilometru de stația Toporu. Ac
cident ? Restricție de circulație? 
Pe lingă tren nu se vedea abso
lut nici o mișcare. După citeva 
clipe insă, deasupra unui vagon 
a apărut un om care încerca să 
transporte un sac voluminos 
spre locomotivă. Lucrătorul de 
7 . dție a pornit imediat in di
recția trenului, să vadă despre 
ce e vorba. La 7:~
„pasagerul" de pe vagon a a- 
runcat insă sacul, iar trenul a 
fost pus in mișcare ! Manevră 
zadarnică. Pentru că, in stația 
Toporu. trenul a fost ajuns din 
urma și... au început cercetările. 
Cu acest prilej s-a stabilit că 
in timp ce mecanicul Gheorghe 
Costea oprise trenul in cimpie, 
ajutorul său Nicolae Pandelea 
încercase sa sustragă un sac de 
zahăr dintr-un vagon. Acum a- 
mindoi vor face ,.o haltă" de 
lunga durată pe o linie moarta.

apropierea sa,

Scumpi
la tărîțe

Pe șantierul Termocentralei 
Borzești II, 20 de mașini de 
mare capacitate, absolut nece
sare lucrărilor de construcții, 
stau de pomană de aproape 3 
săptăminl. Cauza : lipsa de ben
zină. Demersurile făcute către 
trustul „Encrgoconstrucția" din 
Capitală și șantierul de la Brazi, 
de care aparține lotul Borzești 
II. s-au soldat cu unul și ace
lași răspuns : „Nu-i nimic dacă 
stau mașinile, abia faceți econo
mie de benzină". A calculat 
insă cineva cit se pierde prin 
staționarea mașinilor și p.ata 
în gol a șoferilor ? Poate n-ar 
strica să se facă și o asemenea 
socoteală.

Rubrică redoctată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții .«ScinteiF

ÎNSAMINTAREA PORUMBULUI
IALOMIȚA

Tractoarele trimise în
ajutor n-au ajuns 

pe tarlale
în cooperativele agricole, in con

diții normale, cu forțele existente, 
s-ar putea termina semănatul in 
două zile. „Ne impicdică să îna
intăm mai repede excesul de 
umiditate. Apele au Început să se 
retragă, dar continuă să ocupe pes
te 6 000 ha — ne-a declarat ing. 
Ion Cristea. director al direcției a- 
gricole. Măsurile întreprinse — re
ci stribuirea utilajelor și lnsftmința- 
rea pe parcele mici — au avut ca 
efect, in multe unități, creșterea 
ritmului de lucru". Dar nu peste 
tot s-a acționat cu rapiditate. 
De la trustul județean de me
canizare sintem informați că 54 de 
tractoare și alte utilaje au fost tri
mise in ultimele zile In cooperati
vele agricole din comunele Drago? 
Vodă, Vlad Țepeș. Giurgenl. Gura 
Ialomiței. Am mers pe urmele lor. 
„Tractoarele și mai «Ies semănăto- 
rile nc-ar fi de mare folos — ne-a 
spus tov. Alexandru Petre, preșe
dintele cooperativei de la Dragoș 
Vodă. Numai că. pină acum, nu au 
ajuns la noi. Cu cele 5 semănători 
de la secția noastră am Insămințat, 
in ultimele trei zile, 200 de ha de 
porumb, dar mai avem 1 300 ha". 
La Dragoș Vodă cimpul este curat: 
350 ha sint eliberate șl așteaptă 
plugurile. Apa se scurge fără în
trerupere. Au fost folosite in acest 
scop toate mijloacele : canalele de 
irigații, motopompele șl chiar con

ductele sub presiune. A rămas doar 
ca sprijinul oferit să se facă sim
țit.

Aceleași probleme se ridică și 
la Gocora. Cu 8 discuri (au mal fost 
promise 6. dar nu nu fost aduse) 
nu se poate pregăti terenul pentru 
semănat. Neavind front de lucru,, 
cele 4 semănători care ar putea 
realiza o viteză zilnică de 60 ha nu 
sint folosite la întreaga capacitate. 
Din această cauză nu au fost insft- 
mințate decit o mică parte din cele 
1 560 ha prevăzute. „Greutăți mari 
intimpinăm cu apa — ne spune tov. 
Ion Bunea, președintele cooperati
vei. Mai avem in depresiuni 350 de 
ha cu luciu de apă și 300 cu exces. Ca 
să scoatem apa do pe teren a fost 
proiectat un canal de 4 km. Dra- 
glina repartizată să execute această 
lucrare se defectează mereu. Nu 
reușește să sape mal mult de 10— 
15 ml pe zi. Or. in acest ritm — 
s-au săpat pină acum circa 100 m 
— nu vom putea să semănăm în
treaga suprafață".

Din acest moment, insămînțarea 
integrală a suprafețelor prevăzute 
depinde de operativitatea cu care 
se acționează. în acest sens, direc
ția agricolă, trustul de mecanizare, 
oficiul de îmbunătățiri funciare tre
buie să răspundă prompt la fiecare 
solicitare.

Lucian CIUBOTARII
corespondentul „Scînteii*

Ample acțiuni de 
întrajutorare

în județul Iași, datorită măsuri
lor luate pentru organizarea te
meinică a muncii, redistribuirea pe 
parcurs a forțelor mecanice și în
trajutorarea cu atelajele, in nume
roase unități semănatul porumbu

lui se desfășoară in ritm susținut.

Această lucrare s-a executat pe 
aproape 55 000 din cele peste 75 900 
ha prevăzute în sectorul coopera
tist. în întreprinderile agricole de 
stat, din suprafața de 6 850 ha pla
nificată cu porumb, peste 90 la 
sută este deja semănată.

„în prezent toate suprafețele, 
chiar |i cele ce au fost inundate, 
s-au zvintat — ne-a spus ing. Teo
dor Baloș. director adjunct al di
recției generale județene. Acum 
fiecare clipă o folosim din plin, 
mijloacele mecanice și atelajele lu
crează la pregătit terenul șl la se
mănat. în cadrul consiliilor Inlcr- 
coopcratlste continuăm redistri
buirea utilajelor. De gltevn zile, 
tractoarele de la tonte unitățile ce 
au terminat sau sint pe calc să 
termine semănatul porumbului sint 
trimise îndeosebi la cooperativele 
Osoi, Prisâcani, Tuțora, Costuleni, 
Grozești și altele, undo nu s-a pu
tut lucra pină acum din plin din 
cauză că au fost mari suprafețe 
Inundate și cu exces de umiditate. 
Am organizat șl Întrajutorarea cu 
atelajele, îndeosebi la cooperativele 
Tomcști, SInești, Brăiești, Lungani 
și Tlrgu Frumos".

Despre o altă măsură pentru 
grăbirea ritmului la semănat ne 
vorbește ing. Constantin Prlcop, 
directorul întreprinderii județene 
de mecanizare a agriculturii: „Pes
te 100 do mecanici de ateliere și 
elevi din ultimul an de la școlile 
profesionale de mecanici agricoli 
au venit in sprijinul tractoriștilor 
la discuit și semănat. în acest fel 
se lucrează in schimburi prelun
gite și In două schimburi" — ne 
spune interlocutorul.

Măsurile întreprinse au acoperire 
în rezultatele înregistrate pe te
ren. La cooperativa Butea, de pildă, 
cu 20 de tractoare venite în ajutor 
de la cooperativa Strunga s-au arat 
și pregătit în plus 200 de hectare, 
față de viteza stabilită pentru for
țele proprii. în acest fel, și la a- 
ccastă unitate s-a ajuns să fie se
mănate cu porumb peste 450 de 
hectare din cele 590 hectare plani
ficate. De asemenea, la Osoi, cu 
ajutorul a 5 tractoare venite de la 
cooperativa Șipote, s-au pregătit 
și insămințat in ultimele două 
zile peste 100 de hectare, iar la Pri- 
săcard — peste 200 de hectare. Ac
țiuni de întrajutorare am întilnit si 
la cooperativa Lespezi, unde au ve
nit 3 tractoriști de la Șiretei să dea 
o mină de ajutor la pregătirea ter
nului. în acest fel, cele 6 semănă
tori au avut destul front de lucru, 
incit au putut semăna fiecare cite 
15—20 hectare pe zi. Cu viteză spo
rită se lucrează și la alte coope
rative ce au avut pină acum excea 
de umiditate în sol.

Manole CORCAC1
' corespondentul „Scînteii'

Timpul pierdut acum, 
pierdut rămâne

Timpul prielnic din ultima vreme 
a permis țăranilor cooperatori, me
canizatorilor din județul Botoșani 
sâ-și concentreze eforturile pentru 
recuperarea rănii nori lor în urmă la 
semănatul porumbului. Organizin- 
du-și chibzuit munca, folosind cu 
maximum de eficiență fiecare oră 
bună de lucru, peste 80 de coope
rative agricole, intre care Bucecea, 
Leorda, Vlftdenl. Dorohol, Roma
nești șl Rădăuți, precum și toate 
unitățile agricole de stat din ju
deț au încheiat lnsămințarea po
rumbului.

Rezultatele la această lucrare ar 
fi mal bune dacă in toate unitățile 
agricole munca ar fi bine organi
zată. în unele cooperative agri
cole — la cele din Lunca. Călărași, 
Riiusenl și Copălău — nu se res
pectă viteza de lucim planificată. 
La cooperativa agricolă Bajura. in 
două zile bune de lucru mecani

zatorii n-au insămințat nici un bob 
de porumb. Or, la această unitate 
mai sint de insămințat încă 100 ha 
cu porumb. Asemenea aspecte se 
intîlnesc și in alte cooperative agri
cole in care consiliile de conducere 
consideră că timpul semănatului 
poate fi prelungit. Din ultima si
tuație operativă rezultă că in județ 
mal sint de Insămințat cu porumb 
încă 9 000 ha. Sint condiții ca a- 
ceastă lucrare să fie încheiată. Pen
tru aceasta e necesar ca toate mij
loacele mecanice să fie folosite in 
schimburi prelungite, iar utilajele 
din cooperativele unde lucrările 
s-au încheiat să fie imediat repar
tizate în acele unități care mai au 
de semănat porumbul pe mari su
prafețe.

Nicolae ZAMFIRESCU
corespondentul „Scînteii"

Au terminat semănatul
La 7 mai, mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii și alți lucrători 

din unitățile agricole 31e județului Blslrița-Nâsăud au încheiat însă- 
mințatul porumbului.

Folosind bine pămintul si mijloacele de care dispun, cooperativele 
agricole de producție din județ au insămințat in această primăvară 
suprafețe mai mari decit cele realizate in anul 1972, extinzind astfel 
cu 300 ha suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr, cu 100 ha suprafața 
de cartofi și cu 2 20U ha cultura porumbului.

într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.. se 
spune, printre altele : în prezent, preocuparea noastră, a unităților 
de producție agricolă, este orientată spre antrenarea tuturor forțelor 
in direcția executării la timp a lucrărilor de întreținere a cultu
rilor.

Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, se spune in în
cheiere. că lucrătorii din agricultura județului nostru, in frunte cu 
comuniștii, nu vor precupeți nici un efort pentru a traduce in vieță 
prețioasele dumneavoastră indicații privind îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor pe anul 1973 si pentru realizarea înainte de termen a pre
vederilor actualului cincinal.

★ ★

în cursul zilei de ieri au mai anunțat încheierea semănatului po
rumbului și lucratorii de pe ogoarele județului Timiș, precum și uni
tățile agricole de stat și cooperatiste din județul Dolj.

ÎN LEGĂTURĂ CU MODIFICĂRILE ADUSE LEGII

PRIVIND COMISIILE DE JUDECATĂ

legalității si educarea socialistă a cetățenilor
Comisiile de judecată — organe 

obștești de influențare și jurisdicție 
— reprezintă, alături de fnulte alte 
instituții și activități, o expresie a 
democrației socialiste, a creșterii ro
lului opiniei publice in viața socie
tății, un exemplu de antrenare direc
tă a oamenilor muncii la îndeplini
rea unor funcții și sarcini sociale, 
în cei patru ani care s-au scurs de 
la reglementarea bazelor activității 
lor. comisiile de judecată au adus o 
prețioasă contribuție la înfăptuirea 
legalității și la educarea socialistă a 
cetățenilor.

Legea nr. 59 din 1968 — actul nor
mativ de bază în materie — a suferit 
recent importante Îmbunătățiri, prin 
Decretul nr. 66 din 28 februarie 1973. 
Ele sint menite să sporească aportul 
comisiilor la prevenirea și combate
rea manifestărilor antisociale.

O caracteristică principală a comi
siilor de judecată este aceea că ele 
chibzuiesc și iau măsuri in cazul u- 
nor încălcări ale regulilor de convie
țuire socială mai puțin grave decit 
infracțiunile. Sint fapte care prezin
tă asemănări cu cele incriminate 
prin legislația penală, sau chiar iden
tice cu acelea — ca formă — dar 
care, prin conținutul concret, prin 
împrejurările comiterii, prin profilul 
social al făptașului, nu au un peri
col social de gravitatea infracțiuni
lor. Se înțelege că este vorba de a- 
numite categorii de fapte, enumerate 
expres, limitativ prin lege. Ele nu 
sint considerate infracțiuni, ci abateri, 
deci nu sint sancționate cu pedepse 
penale, ci îndreptate prin măsuri de 
influențare obștească.

în reglementarea pină de curind 
în vigoare erau considerate abateri 
faptele săvirșite „pentru prima dată*'. 
(Nu orice fapte — am arătat — cl 

iuni“ minore, cum ar fi in- 
amenințările, sustragerile 

• etc.). Dar. după cum s-a 
; in practică, criteriul nu era 
: de exact. Dacă o persoană 

cu același prilej, o insultă 
una din fapte

„infracții 
sultele, 
mărunte 
observat 
suficient 
comitea, 
și o amenințare, 
conta... comisă pentru a doua oară ; 
deci, dintr-un artificiu formal, amin- 
două „deveneau** infracțiuni. Prin 
Îmbunătățirile aduse, a fost mai ri
guros reglementată această condiție a 
intiietății, iar împărțirea comportări
lor negative in abateri sau infrac
țiuni a devenit mai consecventă ei 
înseși, mai corespunzătoare scopului 
legii.

îndreptarea unor comportări gre
șite în fața comisiilor de Judecată 
este o posibilitate de educare, care 
dovedește clemență și e bazată pe 
încrederea deplină in capacitatea de 
îndreptare a celui care a greșit. In
teresele legalității, deci ale întregii 
societăți, impun in același timp ne
cesitatea protecției față de elemen
tele abuzive, refractare la apelurile 
societății, cer o delimitare fără echi
voc intre aceste elemente, compor
tările lor și cei care au comis aba
teri propriu-zise. A fost introdusă 
interpretarea uniformă a faptelor 
prevăzute in art. 11 și 19 din Legea 
comisiilor de judecată. Toate acele 
fapte vor ti calificate ca abateri. Eie 
capătă astfel o definiție corespunză
toare periculozității reduse pe care 
o prezintă. Pentru a nu fi totuși în
curajate elementele șicanatoarc, în
deobște certate cu legea, nu benefi
ciază de acest regim mai blind cei 
care : au suferit condamnări penale, 
au fost supuși In ultimii trei ani an
teriori faptei de mal mult de două 
ori măsurilor de influențare obșteas
că și cei care au suferit sanc
țiuni cu caracter administrativ, apli-

cate în cadrul unor procese. în locul 
unor sancțiuni penale. Pentru rațiuni 
identice au fost aduse precizări in 
legătură cu sustragerile mărunte. 
Prejudiciile cauzate prin fapte repe
tate se totalizează, făcind mal con
cludentă limita de 500 de lei de la 
care incepe răspunderea penală.

Un alt progres al actualei regle
mentări privește exacta dovedire a 
situației că faptele sînt repetate. 
Pină acum noțiunea de „faptă sâvir- 
șită pentru prima dată" era foarte 
greu de probat in practică. întrucit 
nu exista și nu poate exista o evi
dență a abaterilor de acest gen. 
Acum situația se simplifică. Se 
creează posibilitatea — și se prevede 
obligativitatea — ca dovada neinca- 
drării in competența comisiei de ju
decată să fie făcută numai prin în
scrisuri oficiale.

După cum se vede, există o anu
mită condiție a lntiiei încălcări de 
lege in înțelesul inexistenței 
unei condamnări penale. Dar după 
trecerea unui anumit timp 
la executarea unei pedepse 
nale, dacă făptuitorul nu a 
comis alte infracțiuni, există 
meiuri să Se presupună că el 
îndreptat definitiv. De aceea legea 
prevede reabilitarea de drept, după 
care eventualele abateri contează uin 
nou comise pentru intiia oară. în ge
neral, aceste modificări denotă, o dală 
in plus, capacitatea societății noastre 
de a izola și îndrepta prin mijloace 
necoercitive comportări care abia de
pășesc limita dintre corect și inco
rect.

Concomitent, au fost aduse șl alte 
îmbunătățiri Legii nr. 59/1968. Ele 
vizează faptele mai grave, din a- 
ceeași categorie, situindu-se in ca
drul preocupărilor pentru protecția 
asigurată de stat persoanelor, drep
turilor lor, integrității corporale. Ast
fel. pentru vătămările corporale care 
necesită îngrijiri medicale de peste 
21 zile, plingcrca prealabilă se va 
adresa de acum inainte direct orga
nelor de urmărire penală, ceea ce 
mărește operativitatea și calitatea 
rezolvării acestor cazuri mai serioa
se. Anumite modificări ale regulilor 
de stabilire a competenței teritoriale 
reflectă, de asemenea, preocuparea 
pentru ocrotirea persoanei vătămate.

O măsură menită sâ întărească 
prestigiul membrilor comisiilor de 
judecată, corespunzătoare importan
ței activității desfășurate de aceste 
organe obștești de influențare și ju
risdicție, este prevederea că ei se 
bucură de protecția legii ca și per
soanele care îndeplinesc funcții ce 
Implică exercițiul autorității de stat. 
Potrivit acestei prevederi legale, 
orice insultă, calomnie sau amenin
țare contra unui membru sau a 
membrilor comisiei de judecată 
aflați in exercițiul funcțiunii, ori 
pentru fapte indeplinite în legătură 
cu activitatea de judecată a comisiei, 
constituie infracțiune de ultraj și va 
fi sancționată ca atare.

O sporire a competenței comisiilor 
de judecată există și In ceea ce pri
vește încercarea de împăcare a păr
ților in litigiile civile dintre persoa
nele fizice. Procedura de împăciuire 
a devenit obligatorie in litigiile al 
căror obiect are o valoare pină la 
30 000 lei. Modificarea asigură și pe 
această cale sporirea rolului comi
siilor de judecată, ceea ce. printre 
altele, influențează favorabil degre
varea instanțelor judecătorești, care 
se pot concentra astfel cu mai multă 
atenție asupra cauzelor mal impor
tante.

Pentru a da posibilitate comisiilor 
de judecată să individualizeze mai

bine măsurile de influențare pe care 
le aplică, in raport cu persoana făp
tuitorului și cu împrejurările in care 
a fost săvirșitâ fapta, amenda ce se 
poate aplica a fost majorată la 
2 000 lei.

Membrii comisiilor trebuie să con
sidere ca o datorie a lor însușirea 
temeinică a acestor modificări. în 
vederea justei aplicări a legii. De a- 
semenea, juriștii din organizațiile 
socialiste, membrii Asociației juriș
tilor trebuie să-și intensifice mun
ca de sprijinire a activității comi
siilor de judecată, astfel incit con
tribuția acestor organe la Înfăptuirea 
legalității și la educarea socialistă a 
cetățenilor să fie cit mai eficientă.

Gh. PUR1CEL
procuror la Procuratura Generală
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BACĂU

Arhitectul-șef al Direcției Ju
dețene de sistematizare, arhi
tectură șl control Bacău, Vasilc 
Drăgulescu, ne relata recent că 
au fost întocmite și definitivate 
schițe șl detalii de sistematizare 
pentru 69 comune. Toate aces
te studii țin seama atit de com
plexitatea factorilor de natură 
economică, demografică și so- 
cial-culturală, cit și de trăsătu
rile particulare ale cadrului 
geografic și ale arhitecturii lo
cale. Au fost luate măsuri pen
tru delimitarea și organizarea 
teritoriului corespunzător func
țiilor șl cerințelor actuale ale 
fiecărei localități și au fost sta
bilite judicios și eficient dotă
rile economice, social-culturale 
și administrative. Ca urmare, In 
centrele social-administrative 
din comunele sistematizate au 
fost construite, in ultima vre
me, școli cu etaj, magazine uni
versale, mtcrocomplexe de ser- ' 
vlre și prestări de servicii, uni
tăți ale industriei locale, locu
ințe ce rivalizează cu cele de 
La oraș. La Sascut, Podu-Tur- 
cului, Răcăciuni șl în alte cen
tre au fost înființate cite 
30—40 secții de servire și 
prestări de servicii aie coo
perației de consum. Construi
rea unor șosele modernizate în 
sudul județului, amenajarea a 
peste 170 ha de spații verzi, 
pavarea a peste 100 000 mp tro
tuare, alături de celelalte rea
lizări amintite, sint primii pași 
hotărîți și siguri spre urbaniza
rea satelor băcăuane.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*

Geometrie în spațiu la Miercurea Ciuc
Foto : S. Cristian

mare sau mica, 
c!e bani sau materiale,

oriunde si oricum s-ar manifesta,

NE SCRIU CORESPONDENȚII
VOLUNTARI

UTILAJE CARE
Cu cinci ani în urmă, la 

Centrala industrială de 
produse anorganice din 
Rm. Vilcea (fostul grup 
Industrial de chimie) au 
fost aduse din import 5 
(cinci) pompe verticale, 
Împreună cu electromotoa
rele necesare punerii lor 
în funcțiune, în vederea 
pompării apei Industriale 
in instalații. Dar în loc să 
fie montate și folosite în 
scopul pentru care au fost 
procurate, utilajele respec
tive, ce au costat peste 5 
milioane lei, au fost „depo
zitate" sub cerul liber, în 
apropierea satului Riureni, 
fără să se mai intereseze 
nimeni de soarta lor. Din 
cauza ploilor, a zăpezilor, 
pompele au ruginit, s-au 
deteriorat. ,Acum, cind in 
sfirșit s-a hotărît să fie 
montate, s-a constatat că 
au dispărut piese de schimb 
în valoare de circa 250 000 
lei ! Dacă adăugăm și chel
tuielile pentru reparatul.

în anul 1972 s-a construit 
un nou pod peste riul Des- 
nățui. intre satele Dună
reni și Plosca (șoseaua na
țională Calafat—Bechet) 
Dar numai la o lună de 
la darea in exploatare, da
torită lucrărilor de min-

PRODUC... REGINA
curățitul și vopsitul lor, 
se poate lesne imagi
na cit de marc este 
prețul acestei neglijențe. 
De altfel, in depozitele 
centralei zac de ani de zile 
și alte utilaje aduse din 
împart, în valoare de circa 
10 milioane lei, ce nu mai 
pot fi folosite. Firește, cel 
vinovați de Irosirea celor 
250 000 lei vor trebui să 
răspundă. în ce privește 
celelalte utilaje, in care 
s-au investit milioane de 
lei. fără să producă nimic, 
consider că este de datoria 
conducerii centralei și a 
ministerului de resort să ia 
măsuri pentru redistribui
rea lor altor unități, căro
ra asemenea utilaje le fac 
trebuință.

Gheorghe ISPA$OIU 
secretarul organizației 
de bază, secjia utilități 
a Centralei industriale 
de produse anorganice 
— Rm. Vilcea

tuială, au și apărut defec
țiunile. Asfaltul turnat s-a 
crăpat pe mari porțiuni, a- 
costamentele de la capetele 
podului au început să se 
năruie, pentru că au fost 
construite din nisip pe 
care-1 spală apele ploilor

etc. Ce-i drept, s-au făcut 
unele remedieri, dar tot 
necorespunzătoare și nu
mai pe jumătate. Din a- 
ceastă cauză, construcția 
respectivă continuă să se 
degradeze, ceea ce va ne
cesita cheltuieli suplimen
tare pentru executarea 
reparațiilor. Nu-i normal 
însă ca acestea să fie plă

tite tot din banii statului. 
Pagubele, destul de mari, 
trebuie să fie suportate de 
cei care au lucrat super
ficial.

Ion PERSINARU 
inginer șef 
la C.A.P. Dunăreni — 
Dolj

Treci fârâ teamă ; l-am fâcut să fină !
Desen de Eugen TARU

PE SCURT,
• în vederea economisi

rii combustibilului, la Au
tobaza Piatra Neamț a fost 
lansată inițiativa „Să lu
crăm o zi pe lună cu 
bcpzină economisită". în 
cadrul acestei acțiuni, nu
mai intr-o singură lună 
s-au realizat economii de 
benzină de 18 000 litri la 
autobuzele pentru transpor
tul călătorilor și 50 000 
litri la autocamioanele pen
tru transportul mărfurilor. 
Asemenea rezultate au fost 
posibile printr-o exploata
re rațională a mașinilor, 
îmbunătățirea calității re-

DIN SCRISORI
viziilor și reparațiilor, o- 
prirea motoarelor in timpul 
încărcării și descărcării 
etc. (Ionel Marin, secretar 
al Comitetului municipal 
Piatra Neamț al P.C.R.).

• La lotul de construc
ții Focșani, din cadrul 
T.C.M.A.I.A.-Tecuci, un 
buldozer a stat degeaba 
mai bine de o lună de 
zile, deoarece in schema 
unității respective era pre
văzut să lucreze numai un 
singur utilaj de acest fel. 
Aceasta, in timp ce la Iotul 
Bucecea, din cadrul acelu
iași trust de construcții,

era absolută nevoie de 
buldozere. Cine suportă pa
gubele pricinuite prin ne- 
folosirea buldozerului res
pectiv, a cărui producție 
fizică zilnică are o valoare 
de 450 lei ? (Vasilc Ghe- 
rasim, secretarul Comite
tului comunal de partid 
Bucecea, județul Botoșani).

• In comuna Măceșul de 
Jos, județul Dolj, s-au 
efectuat cu trei ani in 
urmă lucrări de dese
care pe o suprafață de 
2 000 ha. Odată cu termina
rea lucrărilor, au fost a- 
bandonate pe ulițele satu
lui diferite piese și mate
riale : cupe, piese de mo
tor, bărci metalice, butoaie 
de carburanți, capete de 
tamburi de cabluri, unele 
agregate etc., care ruginesc 
și se degradează fără ca 
cineva să se sinchisească 
de ele (Lng. Ilarion Geor
gescu, Craiova).

• De curind, pe strada 
Drumul Taberei, la inter
secția cu strada Alexandru 
Moghioroș, a fost descăr
cată o mare cantitate de 
material lemnos de con
strucție (bile manele, che
restea etc.). Dar, in loc 
să fie depozitat in mod co
respunzător, a fost aruncat, 
pur și simplu. intr-o 
groapă, care, in urma 
ploilor căzute, este aproape 
plină cu apă. Semnalăm 
acest lucru in speranța că 
conducerea șantierului nr. 4 
instalații, din cadrul I.C.P.- 
București, va lua măsuri 
pentru stivuirea șl asigu
rarea materialului respectiv 
împotriva intemperiilor, 
înainte ca acesta să pu
trezească. (Un grup de ce
tățeni. cartierul Drumul 
Taberei, București).

Gh. PIRVÂN
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PARTIDUL în conștiința națiunii
Locomotiva progresului nostru socialist

/---------------------------------------------------------- X

In conștiința națiunii, partidul comuniștilor apare ca 
aed uriaș generator de energii și catalizator social, da
torită căruia și-au găsit împlinire visele cele mai înari
pate, năzuințele cele mai scumpe pentru care a luptat 
timp de secole poporul nostru, „REVOLUȚIILE SÎNT LO
COMOTIVELE ISTORIEI", spunea Marx. Paralrazînd 
aceste cuvinte, avem tot temeiul să afirmăm că partidul, 
lumină și steag, conducător încercat pe drumul făuririi 
noii orînduiri, este locomotiva progresului României so
cialiste.

Prezența partidului în conștiința fiecăruia și a națiu
nii întregi este covîrșitoarc. Aceasta nu este însâ o pre
zență statică și contemplativă — ci un factor cu o imensă 
capacitate de înrîurlre a conștiințelor. Partidul, lupta 
comuniștilor nu sînt simple subiecte de venerație sau 
admirație platonică i dragostea față de partid are un ca
racter activ, militant, reflectat în hotărîrea celor ce mun
cesc de a-șl consacra toate forțele înfăptuirii politicii 
saJe.

Această ,,asimilare" a obiectivelor fundamentale ale 
partidului, ca țeluri proprii și ca rațiune supremă a 
existenței — este numitorul comun ce se desprinde și 
din ancheta întreprinsa în rîndurile unor oameni din di
verse cateqorii sociale, cărora le-am solicitat răspuns Ia 
întrebarea : „CE GÎNDURI, FAPTE ȘI SENTIMENTE SE 
ASOCIAZĂ ÎN CONȘTIINȚA DUMNEAVOASTRĂ, CÎND 
VORBIȚI DESPRE PARTID F",

Cuvîntul lui este

fapta noastră
— Aș’ răspunde spunînd mai întîî 

eă există o realitate pe care toți o 
avem in inimi și in cuget : aceea că 
in tot ce infâptuim, in tot ce înăl
țăm, In tot ce edificăm, de la un ca
păt la altul al patriei, trăiește gindul 
partidului comuniștilor. Transpunem 
în faptă vie cuvîntul partidului nu 
pentru că ne-ar porunci cineva s-o 
facem, ci pentru că orice om care 
are ochi de văzut și minte pentru 
judecat înțelege că în politica sa re
găsim întotdeauna interesele noastre. 
Este foarte important că partidul ne 
ajută Întotdeauna să Înțelegem sem
nificația și însemnătatea măsurilor 
pe care le întreprinde, a planurilor 
de perspectivă pe care le elaborează 
pentru înflorirea țării și creșterea 
bunăstării celor ce muncesc. Un om 
convins in adlncul sufletului de drep
tatea unei cauze are puterile a zeci 
ți sute de oameni — și aceasta nu 
este o „floare de condei", ci un fapt, 
deoarece el reușește Intr-adevăr, prin 
forța convingerii sale, să facă zeci și 
sute de oameni să pună umărul ală
turi la biruința acestei cauze.

Cind partidul ne-a chemat, într-o 
țară pustiită de război, socotită de 
cind lumea bună doar de stors petrol 
brut și ceva agricultură, să ridicăm 
o Industrie modernă de înaltă produc
tivitate. s-au găsit destui care să pro
rocească tot felul de eșecuri și să 
..zimbească subțire". Ce s-a ales din 
toate acestea ? Tocmai datorită fap
tului că partidul ne-a făcut să înțe
legem temeinicia politicii sale, im
portanța ei pentru viața fiecăruia 
dintre noi. am răspuns cu toții cu 
însuflețire chemării sale si am aiuns 
să făurim România de azi. Mărtu
risesc că uneori, cind citesc vreo ști
re despre medalii obținute de tehni
ca românească cu diverse ocazii, 
sau știri despre exportul unor ma
șini și utilaje românești chiar întări 
avansate din punct de vedere in
dustrial, îmi mai vin in minte zefle- 
melile de odinioară. Numai că acum 
zimbesc eu. zi mb im noi.

Iată de ce a găsit un răsunet atit 
de adine in conștiințele noastre și 
chemarea pe care ne-a adresat-o 
partidul de la Înalta tribună a Con
gresului al X-lea, a Conferinței Na
ționale. iată de ce ne-am pătruns cu 
a ti ta convingere de îndemnul de a 
Înfăptui cincinalul în patru ani si ju
mătate.

Noi, oțelarii gălățeni, ne-am luat 
angajamentul de a da anul acesta 
50 000 tone oțel peste plan — și lună 
de lună angajamentul prinde viață. 
Comuniștii au fost in primele rin- 
durl ale acțiunii patriotice de scurta
re a duratei d£ elaborare a șarje

lor. Am reușit să depășim parametrii 
proiectați, ajungind de la 60 la 67 
șarje pe zi. în felul acesta am rea
lizat de la începutul anului 33 000 
tone oțel peste plan, odată cu asi
milarea a noi mărci de oteluri oare

„Viata dovedește că, de-a lungul întregii sale exis
tente, partidul nostru comunist a fost cel mai fidel expo
nent al intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor 
muncii, de la orașe si sate, indiferent de naționalitate, 
că el a slujit cu credință neclintită cauza libertății 
și fericim poporului. NICOLAE CEAUȘESCU

corespund celor mai exigente stan
darde.

$1 de astă dată cuvîntul partidului 
va deveni realitate. Deci, așa răs
pund la întrebarea anchetei dv. : 
partidul este prezent in conștiința 
noastră — prin fapta noastră.

Alexandru STOICA
prim-oțelor
Combinatul siderurgic Galați/ 
Erou al Muncii Socialiste

Ce sete nestinsă

de nou...
— Primul gind pe care mi-1 suge

rează partidul se referă la simțul 
noului. Cred, și sînt convins că nu 
greșesc, că n-a existat niciodată in 
istoria țării noastre o forță politică 
și socială atit de strîns, atit de indi
solubil legată de nou, de perfecțio
nare, de progres. S-au scris nu pu
ține pagini intr-o anumită literatură 
care ne descriu pe noi, românii, ca 
un popor patriarhal, împăcat cu scur
gerea timpului. N-au stat lucrurile 
chiar așa nici pe timpuri, dar amin
tesc acestea pentru a sublinia și mai 
puternic ce sete nestinsă de nou, de 
continuă reîmprospătare, de neimpă- 
care cu anchiloza și stagnarea a să
dit partidul in conștiința, in viața și 
activitatea noastră.
. Dacă ne gindim numai la ultimii 
ani, fiecăruia i se derulează in me
morie atitea și atitea măsuri între
prinse de partid, care au dus la îm
bunătățirea unor activități, structuri, 
instituții pe care mulți eram dispuși 
să le considerăm oarecum imuabile, 
intrate în sfera „obișnuitului". Dar 

partidul no-a demonstrat ,,pe viu*4 că 
perfecționarea o o lege nestinsă a 
progresului societății socialiste.

Iată, bunăoară, acțiunea din ulti
mul timp de realizare a noilor struc
turi ale unităților economice. în ra
mura noastră, unirea fostelor cen
trale Industriale de autoturisme 
Pitești și de mașini agricole Bucu
rești cu centrala dc autocamioa
ne si autotractoare Brașov Intr-o 
singură centrală puternică exercită de 
pc acum o certă lnrlurlre pozitivă. Ne 
obișnuisem cu vechile practici biro
cratice, dc paralelisme și tutelă mă
runtă, dar noua structură ne obligă 
prin ca însăși să ne dezbăr&m de ele, 
ne face să ne simțim mal eficienți și 
mai utili. Eu însumi, care înainte, ca 
Ingincr-șcf al uzinei, Îmi Iroseam o 
marc parte a timpului cu sarcini ad
ministrative, am acum satisfacția de 
a mă putea realiza ca specialist in 
noua funcție de șef al secției prese, 
una din secțiile dc bază de care de
pinde în măsură hotăritoare reali
zarea unor înalț! parametri calitativi 
ai producției.

Slntem hotărîți ca, urmlnd îndem
nul partidului, să deschidem drum 
tot mai larg noului, iar noul va bi
rui prin dirzenia și strădaniile noas
tre, însuflețiți de convingerea că 
sprijinirea noului esto sarcină de 
partid.

Incj. Silviu REBREANU
Uzina de autocamioane Brașov

Pe steagul său 

scrie dreptate
— Multe răspunsuri îmi vin în 

minte la întrebarea pusă de ziar. Dar 
parcă mai stăruitor decit toate este 
acela că partidul a fost, este și va fi 
mereu partidul dreptății. Dacă ne 
gindim bine, însăși crearea partidu
lui a răspuns setei de dreptate a po
porului, iar toate luptele pe care le-a 
purtat de-a lungul deceniilor s-au a- 
flat sub semnul acestei năzuinți. Par
tidul i-a învățat pc oameni că drep
tatea nu se dobindește in ceruri, cl 
aci pe pămint, prin luptă și prin 
muncă. Partidul este acea forță da
torită căreia cuvintele poetului ,,sfăr- 
mați orinduirea cea crudă și ne
dreaptă" au devenit realitate.

îmi amintesc că, în perioada cri
zei economice din 1929—1933, tata îmi 
spunea că va veni vremea cind va fl 
cinstită cum se cuvine lozinca ve
chii noastre mișcări muncitorești : 
„Nici muncă fără pîine, nici pline 
fără muncă !“ Sint mindru că azi a- 
ceastă lozincă este înfăptuită cu con
secvență în toate sectoarele vieții 
noastre sociale. Slnt recunoscător 
partidului nu numai pentru că a re
dat muncii libere, despovărate de 
exploatare, cinstea care i se cuvine, 
dar și pentru că a pornit ofensiva 
necruțătoare împotriva a tot ce 
contravine principiilor echității so
ciale.

Sigur însă, și la noi. unde un po
por întreg muncește cu minecile su
flecate spre a-și face o viață mai 
bună, mai sint încă, cum se zice, 
„pete in soare". Iată de ce cred că 
nu ajunge să spunem frumos în șe
dințe că partidul nostru este parti

dul cinstei șl dreptății — ci este de 
datoria noastră, a comuniștilor, să 
facem mai mult decit pină acum pe 
tărimul muncii educative, să comba
tem neîmpăcat spiritul de căpătuială 
și să cultivăm cu grijă înțelegerea 
necesității de a da societății tot ce 
avem mai bun,

Augustin L1BAL
maistru la Uzina constructoare 
de mașini — Reșița

Drumul binelui
— în mintea mea, gindul despre 

partid se leagă de acela al binelui 
obștesc, al drumului pe care pășim 
spre bunăstare șl belșug. Tot ce am 
trăit in anii care au trecut de la 
23 August m-a fâcut să Înțeleg că 
întreaga activitate a partidului, fie
care dintre măsurile pe care le ia 
urmăresc unul și același «cop — ace
la de a crea o viață îndestulată șl 
fericită omului muncitor.

Am fost șapte copil acasă, nevoiți 
să muncim cu ziua sau ca argați la 
cei cu stare. Pot zLce că am început 
să trăiesc omenește din 1950, cind 
am intrat in cooperativa agricolă. 
N-a fost ușor de la Început, dar am 
înțeles cită dreptate avea partidul 
cind ne spunea că bunăstarea e in 
miinile noastre. Anul trecut am pri

mit 43 de lei norma convențională, 
din care o familie de cooperatori 
harnici poate trăi cum se cuvine. Și 
chiar trăiește. Avem, in comună, a- 
proape 1 000 de case și toate sint noi. 
Ba, în cele mai multe, alături de 
mobilă nouă, vezi televizoare, radio, 
aragaze, mașini de cusut. Avem apă 
la robinet, trei străzi asfaltate, iar pe 
toate ulițele trotuare,, porni., flori. .

Cu miinile noastre ne-am fâcut 
belșugul ! Șl ca să-1 sporim, ne-am 
chibzuit nou cei din brigada de "con
strucții ca. pe lingă lucrul în ate
lier să ne luăm și cite un hectar de 
porumb pe care să-1 lucrăm in acord 
global, cu angajamentul să recoltăm 
de pe el 4 500 kg boabe.

Mulțumim prin hărnicie grijii 
partidului care a stabilit pensii pen
tru cooperatori, asistentă medicală 
gratuită în spitale, alocații pentru 
copii. Negru Vodă este una dintre 
cele 7 comune din județ care vor de
veni orașe in anii viitori. Așa că vor 
fi mulțumiți și Gheorghe, băiatul meu 
cel mic. care vrea să plece la oraș, la 
meserie, și taică-său, care nu vrea 
să-1 lase să rămină acolo. S-o face 
orășean în sat la el...

Maria F1L1MON 
brigadiera la C.A.P. Negru 
Vodă, județul Constanta

Frumusețea

virtuților
— Cind mă gindesc la partid am 

în minte imaginea marelui educator 
care-i modelează pe oamenî pentru 
a trăi și munci in chip comunist.

întotdeauna poporul nostru a pre
țuit înaltele valori etice, le-a cintat 

în creațiile folclorice. Minunatele le
gende din bătrini ne-au adus din 
veac in veac pe Făt Frumos, pe care 
nimeni nu l-a văzut, dar din copilărie 
îl știm că era frumos nu atit prin 
înfățișarea sa chipeșă, cit prin fru
musețea virtuților sale — cinstea și 
omenia, curajul și setea neostoită de 
dreptate, ce-l ajutau să biruie întot
deauna forțele răului. In fond, ce ex
primă toate aceste legende — decit 
adinca și permanenta aspirație a po
porului nostru spre asemenea vir
tuți ? Șl putem spune că numai dato
rită partidului comuniștilor a devenit 
posibil ca valorile morale, ridicate pe 
o treaptă superioară prin îngemăna
rea lor cu Ideologia socialistă, să se 
propage larg in întreaga noastră via
ță socială. Secolele dc exploatare, în
josire și umilire au lăsat urme a- 
dinci, dureroase pe chipul ființei u- 
mane ; completa lor tămăduire cere 
vreme șl pricepere. Elaborind pro
gramul de educație comunistă a ma
selor, partidul s-a angajat să săvir- 
șească o mare operă umanistă, să re
dea tuturor oamenilor, în deplinăta
tea sa. noblețea titlului — am spus 
cu bună știință cuvîntul „titlu" ! — 
de om,

Pentru noi, dascălii școlii de azi, 
vasta operă educativă a partidului 
reprezintă o cauză căreia, prin exem
plul personal, Ia catedră, in atelie
rele școlare sau laboratoare, ne dă- 
rulm cu pasiune. Ne 6trăduim să fa
cem din școală un puternic centru 
de educare a tineretului in spirit so
cialist.

Prof. Ion BREAZU 
directorul Școlii generale 
din comuna Ciugud, județul Alba

Cele mai nobile

idei ale lumii

Desen de Al. BARTOȘ

...Din zorile dimineții care au dat viață 
Partidului Comunist Român — simbol al 
luptei împotriva asupririi sociale și a împi
lării, pentru libertatea și independența pa
triei, pentru omenie și dreptate, pentru fău
rirea unei societăți noi, chintesență a idea
lurilor atîtor generații, — poeții noștri strîns 
legați de năzuințele și aspirațiile poporului 
și-au apropiat, în creațiile lor, ca pe un iz
vor nesecat de inspirație, nobila cauză. Din 
multitudinea actelor lor lirice alegem cite- 
va versuri care reflectă IMAGINEA PARTI
DULUI ÎN CONȘTIINȚA POEȚILOR.

— Veacuri în șir, vitregiile istoriei 
au făcut ca marile imperii să ră
pească țării noastre posibilitatea de 
a se manifesta activ pe arena inter
națională în sprijinul înaltelor idea
luri ale umanității. Abia in anii so
cialismului. prestigiul dobindit peste 
hotare datorită progreselor in dez
voltarea economică, socială, cultu
rală avea să fie însoțit de prețuirea 
pe care opinia publică internațională 
o arată acelui glas demn, ascultat cu 
respect in marele for al popoarelor, 
care este glasul României socialiste.

Am călătorit mult in anii din urmă, 
în țări europene, în America Latină 
șl Africa, ajutind la punerea in ex
ploatare a instalațiilor de foraj ro
mânești. Mi s-a i.nti,nypla.tv 
ori, ca lucrind în cadrul unor echipe 
mixte in Brazilia sau Canada, in Gre
cia 6au Algeria, colegii, aflindu-mi 
naționalitatea, să mi se adreseze 
zimbind : „România — Ceaușescu — 
Pace". „Cuvîntul președintelui Româ
niei este Întotdeauna ascultat cu 
respect pentru că de fiecare dată el 
se pronunță în sprijinul unei cauze 
drepte" — Îmi spuneau inginerii 
brazilieni, alături de care am lucrat 
la Bahla și Sergipe.

Intr-adevăr, dacă ne-am Întreba 
oare sînt cele mai nobile, cele mai 
arzătoare năzuințe ale popoarelor in 
zilele noastre ? — răspunsul n-ar pu
tea fi altul decit : dragostea de li
bertate, dorința de a fi stăpîne pe 
soarta lor și de a-și făuri viața așa 
cum doresc, fără amestecul nimănui, 
de a trăi în pace și înțelegere, în 
deplină egalitate. Și oricine știe că 
tocmai acestor năzuințe le slujește 
politica noastră externă. De aici și 
stima, autoritatea de care se bucură 
azi in lume România.

Așa incit, la întrebarea ; „Cum se 
afirmă partidul în conștiința națiu
nii ?'* aș răspunde : se afirmă tot 
așa cum se afirmă și in conștiința 
lumii — ca un luDtător dirz. neobo
sit pentru cele mai înalte idealuri ale 
omului, pentru egalitate, dreptate și 
frăție intre oameni, ca și intre po
poare.

Inq. Atanase N1CULESCU 
șeful secției proiectanți 
uzina „1 Mai" — Ploiești

MIHAI BENIUC
Tu scut și sabie ne-nfrintă 
în glasul steagurilor tale 
Străbuna vitejie cintă 
Venind din vremuri de răscoale.

Tu dat-ai slobozie muncii 
Pe-aceste plaiuri dunărene 
De-aceea rid în soare pruncii
Și lacrimi au moșnegii-n gene, 
Iar mame tinere-și dezmiardă 
Cu dragoste cîjntînd odorul, 
Furnale prind mai mari să ardă, 
Rod mai bogat să dea ogorul.

(„Partidului")

DEMOSTENE BOTEZ
Tu te-ai născut din dragoste, ca omul. 
Și din durere te-ai născut, ca el.
Ai rădăcini în (ara mea, ca pomul. 
Și-nspre lumină-ai năzuit, la fel.

Tu te-ai născut din sete de dreptate, 
Din singele acelor ce căzură ;
Din osul celor ce-au fost trași pe roată, 
Și din protestul cu căluș in gură.

(„Partidului")

GEORGE LESNEA
Partidul e-n toate : E-n cele ce sunt
Și-n cele ce mîine vor rîde la soare ;
E-n holda întreagă și-n bobul mărunt, 
E-n pruncul din leagăn și-n omul cărunt, 
E-n viața ce veșnic nu moare.

(„Partidului")

ION BRAD

CE GINDESC DESPRE PARTID CETĂȚE
NII CARE NU SÎNT MEMBRI Al PARTIDU
LUI, CUM LI SE ÎNFĂȚIȘEAZĂ ACESTORA 
ROLUL COMUNIȘTILOR IN ANSAMBLUL 
VIEȚII NOASTRE SOCIALE î — iată între
barea la care ne-au răspuns pe scurt, în 
ancheta de față, oameni de felurite pro
fesii și din diferite generații.

rea bazelor automaticii ro
mânești; mi-am dat seama 
că in partid se contopesc, 
in cel mai prețios dintre 
aliajele omenești, avlntul 
idealului umanist și lu
ciditatea riguroasă a ști
inței".

0 ecuație sim
plă. IMRE LADISLAU,

Unde se poartă 
carnetul ? PETRE bu- 
CIU, membru al coopera
tivei agricole de producție 
din Drăgănești-Vlașca : 
„Știți, nouă celor de la 
țară ne place să vorbim 
mai la concret : eu, cel pu
țin, nu sînt tare la teorie, 
dar, in schimb, la viață, la 
practică mă cam pricep.

gindire științifică liberă, 
desferecată, proaspătă, în
noitoare, înseamnă căuta
rea neostenită a adevăru
lui și punerea tuturor cu
noștințelor in slujba po
porului, a propășirii pa
triei socialiste. Partidul co
muniștilor este intîia forță 
politică din istoria acestei 
țări care a făcut din știin
ță o autentică piatră un-

Cultul muncii.
MARIN GH. MARIN, lăcă
tuș la secția montaj gene
ral a uzinelor „Semănă
toarea" : „Pentru mine, 
om tinăr, care am deschis 
ochii la lume și la viață 
aici, în uzină, printre oa
menii el, avindu-i mereu 
In fața privirilor pe comu
niști. căutind, in măsura 
puterilor, să le urmez 
exemplul, partidul înseam
nă, in primul rind, o uriașă 
putere de muncă, un ade
vărat cult al muncii. Și 
mai e ceva care m-a Im
presionat întotdeauna la 
comuniști : voința de auto- 
depășlre. Cu un asemenea 
partid in frunte, nici o di
ficultate nu este de neîn
vins. Desigur, nu-i treabă 
ușoară să ciștigâm luni și 
luni de zile in îndeplinirea 
cincinalului ; dar toată lu
mea va vedea că așa va fi".

Nu era un Idea
lism naiv. ,n®lner 
ILIE PAPADACHE. co
ordonator al consiliului 

v - ----------------------

tehnic al Institutului de 
cercetări și proiectări pen
tru automatizare (un deta
liu biografic: in după- 
amiaza zilei de 23 August 
1944, ocupind o funcție de 
răspundere la fosta socie
tate de telefoane, a organi
zat, Împreună cu trei teh
nicieni, decuplarea tutu
ror legăturilor telefonice 
ale trupelor hitleriste din 
zona Capitalei, aducindu-și 
contribuția la reușita in
surecției armate conduse 
de partid): „încă de la 
primii comuniști pe care 
i-am cunoscut, in zilele 
dinaintea Eliberării, ca și 
după aceea, m-au frapat la 
membrii partidului devo
tamentul lor profund și 
serios fată de binele obștesc, 
Înalta lor fervoare patrio
tică. La Început mi se pă
rea chiar — mie, un om 
obișnuit cu calculele exac
te — că e vorba de un fel 
de idealism juvenil, ușor 
naiv. Mai tlrziu Insă, cind 
i-am cunoscut mai bine pe 
comuniști, cind am lucrat 
împreună cu ei la pune

CE GINDESC DESPRE PARTID 
cei care nu sini memlri ai partidului?

cesc și moduj cum se com
portă in relațiile cotidiene 
cu cei din jur. De aceea, 
cind un comunist lucrează 
intr-un colectiv, oamenii ii 
urmează firesc, aș spune 
instinctiv. Sint un exem
plu pentru cei din jur, 
simți un fel de «jenă mo
rală» dacă nu le urmezi 
exemplul".

Nu răsfăț, ci res
ponsabilitate. FL0’ 
RICA BANACIOIU, stu- 
dentă, anul IV, Facultatea 
de chimie industrială a 
Politehnicii bucureștene 
(in paranteză fie spus — 
studentă eminentă, cu me
dia generală 9,66) : „Voi 
repeta un lucru arhicunos
cut dacă voi spune că 
partidul manifestă față de 
noi, tineretul, o mare dra

goste. Aș spune că poate 
niciodată tinerețea nu a 
fost atit de prețuită cum e 
astăzi in țara noastră ; 
dovezi, mărturii in acest 
sons sint cu miile. Cu o 
precizare : o dragoste nu 
in sensul răsfățului, ci al 
investirii cu încredere șl 
răspundere. Este sentimen
tul răspunderii pentru fe
lul cum va arăta România 
socialistă și comunistă de 
mîine. Cine știe să sesize
ze corect acest «curs» al 
responsabilității, predat ele 
partid la scară socială, nu 
poate râmi ne indiferent la 
nici unul din imperativele 
actuale — de la âirguinta 
în învățătură și calificare 
profesională, la seriozitatea 
în muncă și față de mun
că și pinâ la educarea ca 
cetățeni ai unei viitoare so
cietăți comuniste".

strungar la Uzina mecani
că din Sibiu (unde lucrea
ză fără Întrerupere de pes
te un sfert de veac, fiind 
„abonat la panoul de o- 
noare") : „Pentru mine 
răspunsul la întrebarea 
dumneavoastră e o ecuație 
simplă : partidul comuniș
tilor = spirit revoluționar. 
Chemările partidului au 
găsit mereu ecou adine în 
conștiința noastră, deoarece 
am văzut — și vedem — in 
ele întruchiparea celor mal 
frumoase aspirații din tot
deauna ale clasei munci
toare : să trăiască o viață 
liberă și demnă Intr-o pa
trie liberă și demnă".

Pentru mine, partidul co
munist sint oamenii care 
poartă carnetul roșu nu 
atit in buzunar, cit in ini
mă. Dacă vreți, vă pot în
șirui o mulțime de aseme
nea oameni care muncesc 
cu dragoste, fără să-și cru
țe timpul și puterile, pen
tru binele obștii noastre".

Prețuirea știin-
Acad. EMIL POP, 

o reședințele secției de ști
ințe biologice a Academici ; 
„în ochii mei și ai tuturor 
oamenilor de știință din 
tara noastră, partidul în
seamnă eliberarea de dog
me Închistate, înseamnă

ghiulară a 
României".

progresului

Jena 
a nu 
piui.
HAESCU,

morală de 
urma exem- 
ODETTE MI-

___ , tehniciană, șefa 
serviciului de creație al 
Fabricii de confecții și tri
cotaje București : „Ceea ce 
mă impresionează întotdea
una La comuniștii pe care-i 
cunosc — atit din între
prinderea noastră, cit și 
din afara ei — este faptul 
că la 'ei nu vezi deosebire 
sau contradicție intre vorbă 
șl faptă, intre ceea ce gin
desc și felul cum mun
cesc, intre felul cum mun-

---------  0 singură concluzie ---------
Iată consemnate succint gîndurile des

pre partid ale cîtorva dintre cel 
care nu sînt membri ai partidului. 
Așa cum, potrivit expresiei, oceanul se 
reliectă într-o picătură de apă, așa se 
reflectă în aprecierile citate modul în 
care apare Partidul Comunist Român în 
conștiința întregii națiuni.

Ceea ce explică, încă o dată, de ce în
tregul popor este unit strîns în jurul 
partidului și-l urmează cu încredere — 
factorul esențial, fundamental șl hotărî- 
tor al progresului continuu al României 
socialiste.

Ancheta realizata de
Victor BIRLADEANU
cu sprijinul corespondenților „Scînteii'

___________________________________

Cind spun „partid" eu văd și lunci cu flori, 
Și fruntea unor scumpi conducători, 
Și plugul care-n felină se-mplîntă, 
Și cîntec furtunos, și mina blinda, 
Și singe picurind în bătălie, 
Și trăznete, și glas de ciocîrlie, 
Și printre toate-acestea colindînd 
Te văd pe tine, activist de rind.

(„Cîntecul activistului de rind")

MAJTENYI ERIK
Cu tot ce ne mindrim azi fiecare i 
O nouă (ară, sorfi descătușate, 
Această primăvară-mbătătoare 
Și, sfîntă, a poporului dreptate 
Prin el le ai : erau un vis de aur — 
Și visul azi cu viafa ta se-ngină. 
Doar el a fost uneltei tale faur.

(„îndemn") 
în românește de Ion Acsan

GH, TOMOZEI
Numele tău, Partid, 
pentru care muncesc și înving și exist, 
nu l-am citit pe frunzele întîiului abecedar, 

uscate, 
ci scris de o mină sigură, pe un zid

de cetate i 
„Trăiască Partidul Comunist I"

Numele tău, Partid, a chemat ziua, 
cind am cucerit împurpurată, victoria, 
am coborît din nori roata soarelui 

cu dinfii de aur 
și-n sunet de surle și-n dangăt de clopote 
i-am frînt pe ucigașii lui Horia I

(„Numele tău, Partid") J
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Cred cA este bine <& precizăm 
rolul $i ponderea unei enciclopedii 
generale In cultura și civilizația 
unui popor. Încă din secolul XVII, 
oamenii lnvățați au observat că 
masa cunoștințelor omenești a de
venit atit d? mare, incit nu poate 
fl cuprinsă intr-o singurâ memorie. 
Astăzi, știm din constatări statistice 
neîndoielnice că ritmul de creștere 
anuală a cunoștințelor științifice 
este de 7 la sută — ceea cc ins-eam- 
nâ o dublare a acestor cunoștințe 
în numai 10 ani. Rezultă, deci, că 
volumul cunoștințelor s-a mărit In 
ultimele trei secole cu un factor de 
un milion și continuă să crească 
aproape In același ritm. De altfel, 
dacă Însumăm aspectele atit de 
variate ale dezvoltării țării noastre, 
Jn ultimele trei decenii, ne dăm 
seama de progresul imens realizat 
In specializarea profesiunilor, in 
dezvoltarea științei și culturii, in 
lărgirea orizontului dc cunoștințe 
aJ oamenilor muncii, al tuturor ce
tățenilor.

în acest context complex, apari
ția unei opere enciclopedice — care 
ne-a lipsit mult — devine un eve
niment de mare însemnătate, cu 
urmări profunde in lărgirea cunoș
tințelor oamenilor. Mă gindesc ce 
va insemna prezența și utilizarea 
efectivă a acestei lucrări de infor
mare generală in școli, cămine cul
turale. biblioteci generale sau spe
ciale etc. Dar fiecare familie va 
putea să beneficieze de această a- 
cumulare precisă și semnificativă 
de cunoștințe : părinții nu vor mai 
fi surprinși de întrebările curioase 
ale copiilor, iar generația tinără va 
avea pe cine să „întrebe** și să con
sulte in orice problemă pe care o 
intilnește.

Am putea spune, fără exagerare, 
că o astfel de lucrare constituie un 
adevărat instrument de lucru pen
tru fiecare. Iată de ce saJut cu 
profundă satisfacție apariția primei 
lucrări lexicografice românești ilus
trate, cu caracter general. Titlul, la 
prima vedere, pare modest : „Mi
cul dicționar enciclopedic", dar lu
crarea cuprinde, în realitate, o 
muncă imensă, migăloasă, compe
tentă. multilaterală. Și pentru a o 
defini mai concret, voi arăta că 
cele I 730 de pagini ne oferă un 
conținut informațional remarcabil : 
77 000 de articole — respectiv ter
meni definiți și adnotați, însoțiți 
de 4 500 de ilustrații. 200 de hărți 
și 100 de planșe, dintre care multe 
color.

Oportunitatea apariției unei ase
menea lucrări enciclopedice româ
nești, care oferă cititorului de ori
care profesiune. în orice domeniu, 
un material informativ autentic, 
compact și atit de bogat, merită a

fl «ubllnla’ă In mod deosebit Bine
înțeles, valoarea unei enciclopedii 
rezidă mai ales în informarea citi
torului In aTara profesiunii lui, 
contribuind puternic la lărgirea o- 
riznntului cunoștințelor, la încadra
rea acestor cunoștințe in realitățile 
actuale ale societății noastre. Din 
acest punct de vedere, menționăm 
faptul că circa 40 la sută dintre 
articole se referă la aceste realități 
românești, incluzînd și dezvoltarea 
istorică. Cota întrece pe cea aloca-

țiunl și date de bază Jn tonte disci
plinele și domeniile de Activitate. 
Explicații suplimentare scurte se 
dau numai la articolele mai impor
tante. A doua parte este consacra
tă, așa cum se obișnuiește in lu
crările de acest fel, numelor pro
prii : instituții șl organizații, denu
miri geografice, Istorice, evenimen
te. personalități de seamă, monu
mente de cultură și artă, publicații 
ele. Selectarea acestora a pus in 
fața redacției, cu siguranță, dificul-

Micul dicționar 
enciclopedic —

un remarcabil

eveniment

editorial
tă realităților autohtone In enciclo
pedii similare din alte țâri.

Personal, aș justifica acest raport 
mărit prin faptul că lucrarea se 
adresează in mod firesc numai citi
torului român, pe cind enciclopedii 
scrise in limbi do mare circulație 
au mulți cititori din alte țări. Cu 
alte cuvinte, această operă ni se 
adresează nouă, românilor de pre
tutindeni. De altfel, articolul cel 
mai mare din lucrare — România 
— se extinde pe 16 pagini și cu
prinde date, relații, caracterizări 
privind geologia, bogățiile subsolu
lui. geografia, istoria, organizarea 
socială, de stat, economia naționa
lă. populația, invâțămintul. știința, 
literatura, artele, sportul, cit și un 
material statistic și grafic bogat.

Structural, lucrarea are două 
părți. Prima, dedicată lexicului cu
rent, oferă, pe lingă vocabular, no-

tăți de evaluare, de ponderare a in
teresului general și local. Este de 
relevat că, in aceasta privință, re
dacția a-reușit să prezinte un ma
terial echilibrat, cu un accent asu
pra realităților actuale românești, 
ceea ce rezultă din analiza celor 
9 500 de biografii de personalități 
din istoria culturii șl civilizației.

Plăcui impresionează și înfățișa
rea grafică a lucrării. în medie, se 
află 2—3 ilustrații grafice pe fiecare 
pagină do text, dar separat există 
pagini întregi de figuri fotografia
te. precum și planșe frumos colo
rate, ca de exemplu cele pentru 
obiecte folclorice, stindarde, deco
rații. In legătură cu grafica, merită 
menționat efortul specialiștilor ti
pografi pentru redarea cit mai fi
delă a coloritului. Exactitatea re
dării colorației se poate verifica 
in mod deosebit in prezentarea

unor lucrări ale pictorilor St. Lu- 
chian, T. Pallady și Gh. Petrașcu. 

între cele două părți nle lucrării 
intercalează 32 de pagini dc ex

presii și locuțiuni In diferite limbi, 
cu indicații asupra originii șl în
trebuințării lor, capitol extrem de 
util pentru cultura generală și ve
rificarea suoclntâ a acesteia. Este 
demn de subliniat faptul că, dosi 
densitatea articolelor din prima 
parte a lucrării (pină la 100 de no
țiuni pe o pagină) este foarte maro, 
totuși definiția rămine, cu loală 
conci7.ia, extrem de clară. Ceea ce 
denotă că redacția a depus un efort 
deosebit pentru a evita repetările 
și a obține un text cit mai com
pact, dar In același timp cit mal 
complet. Rezultă. în mod evident, 
o mare putere de informare spe
cifică pe pagină și un foarte mar/! 
volum de informații pe ansamblul 
lucrării.

O pondere mai mare s-a Atribuit 
articolelor referitoare la istoria, 
geografia șl economia României. In 
comparație, de exemplu, cu noțiu
nile științifice și tehnice, unde ar
ticolele respective sint tratate mai 
pe scurt. Pe bună dreptate deoarece 
dispunem de mai multe lexicoane 
și enciclopedii tchmico-științifice; nu 
găsim că este o repetare, deoarece 
fiecare lucrare do acest fel își are 
un anumit specific și trebuie să fie 
cil mai completă.

Un merit deosebit al „Micului 
dicționar enciclopedic" îl reprezin
tă actualitatea unor articole in care 
au fost incluse evenimente din 
anul 1972. Date fiind viteza cu care 
se progresează în lărgirea cunoș
tințelor tehnice și științifice sau 
multitudinea evenimentelor politice, 
aducerea „la zi" prelungește ac
tualitatea operei.

Indiscutabil, toate acestea au ce
rut un efort foarte mare colecti
vului de redactori, graficieni, foto
grafi, tehnoredactori, cit și perso
nalului tehnic din tipografie. Ceea 
ce a rezultat este o operă presti
gioasă. care face cinste țării.

„Micul dicționar enciclopedic" 
reprezintă o garanție pentru viitoa
rele lucrări de același gen, pe care 
Editura enciclopedică română ni le 
anunță în continuare ; este vorba 
de Enciclopedia română în 5 vo
lume și Marea enciclopedie a 
României, în 10 volume. Astfel, go
lul resimțit în publicațiile noastre 
în ce privește lucrările enciclope
dice de anvergură va fi și el eli
minat. Pină atunci, „Micul dicțio
nar enciclopedic" ne va putea adu
ce multe și importante servicii și 
satisfacții.

Acad. Aurel AVRAMESCU

NUCLEUL VITAL 
UE ENERGIE Șl LUMINĂ 

AL ROMÂNIEI SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)

Udului și cetățean nî patriei socia
liste înseamnă, înainte de toate, a 
Înfăptui exemplar sarcinile și an
gajamentele asumate in intrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea aces
tui mare obiectiv național. Aceasta 
presupune, in fiecare întreprindere, 
la fiecare loc dc muncă, o maximă 
grijă pentru organizarea științifică 
a producției, gospodărirea resurse
lor materiale șl financiare, Întărirea 
disciplinei pe toate planurile, in
tr-un cuvint, o acțiune neîntreruptă 
asupra tuturor pirghiilor capabile 
să asigure creșterea eficien
ței activității economice. în a- 
ceaslă privință, o deosebită însem
nătate are urmărirea perseverentă 
a modulul in care și-au găsit apli
care măsurile stabilite recent de 
partid pentru perfecționarea orga
nizării vieții economice, incit aces
tea să dea toate roadele pe linia 
folosirii cit mai raționale a forței 
de muncă și capacității de creație 
a specialiștilor, valorificării supe
rioare a potențialului uman al 
țării, accelerării progresului tehnic 
în întreaga economie națională.

Așa cum este cunoscut, partidul 
nostru acordă o excepțională aten
ție problemei celei mal complexe, 
și. totodată, celei mai nobile mi
siuni pe care și-a asumat-o — for
marea omului nou, caracterizat 
pr intr-o conștiință avansată, o 
comportare de revoluționar in toate 
împrejurările, un larg orizont cul
tural. competență profesională, 
conduită morală exemplară. Toc
mai aceste țeluri se află la baza 
amplului program de educație co
munistă, adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971. In 
spiritul acestui program, organiza
țiile de partid sînt chemate să des
fășoare o amplă activitate educa
tivă pentru înrădăcinarea „Codului 
de viață și de muncă al comunlș-V

tiîor**, pentru a cultiva la membri! 
<le partid, la toți oamenii muncii 
înaltele însușiri proprii construc
torilor socialismului — devotamen
tul față de noua orindulre, față do 
patrie șl partid, abnegația In 
muncă, înalta responsabilitate so
cială, capacitatea dc a situa întot
deauna și in orice împrejurare, pe 
primul plan, interesele generale 
ale poporului, combativitatea față 
de tot ceea cc stinjenește mersul 
înainte, afirmarea noului, față de 
orice mentalități înapoiate, pentru 
deplina afirmare și triumful prin
cipiilor și normelor eticii și echi
tății socialiste.

Stimulînd puternic procesul do 
perfecționare pe toate planurile 
vieții sociale, partidul își perfec
ționează propria sa activitate. 
Partidul nu este o entitate ab
stractă : el Iși Îndeplinește cu atit 
mai bine funcția . socială, cu cit 
fiecare organizație își exercită mai 
cuprinzător, mai activ și mai 
profund rolul dc conducător politic 
al colectivității in mijlocul căreia 
acționează. Aceasta presupune 
integrarea organică a organizații
lor dc partid în viața socială, in
tensificarea dialogului și consultă
rii cu toți cei ce muncesc, dezvol
tarea democrației interne, în indi
solubilă legătură cu întărirea dis
ciplinei de partid, îmbunătățirea 
continuă a muncii politice de masă, 
a tuturor formelor și pirghiilor a- 
cesteia, pornindu-se de la realita
tea faptului că întreaga muncă de 
partid este o muncă cu oamenii, se 
adresează conștiinței lor. Fiecărei 
organizații și fiecărui comunist i 
se cere să acționeze cu toate pu
terile, cu Întreaga energie pentru 
a asigura însușirea organică șl în
făptuirea exemplară a politicii 

" partidului, care dă expresie consec
venta intereselor fundamentale ale 
poporului.

Partidul Comunist Român este

inspiratorul șl făuritorul politicii 
externe a României socialiste — 
politică profund principială, con
structivă. care răspunde in cel mal 
Înalt grad Intereselor poporului ro
mân și, totodată, intereselor gene
rale ale socialismului .și păcii. 
Promovlnd cu neclintită con
secvență prietenia și colabo
rarea cu toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, dezvoltind legăturile de 
colaborare șl solidaritate cu noi
le state independente, cu miș
cările de eliberare națională, in- 
tensificînd relațiile cu toate țările, 
fără deosebire de orinduire socială, 
România se manifestă in perma
nență ca un factor activ al luptei 
pentru așezarea relațiilor intersta
tale pe bazele noi, democratice, 
ale egalității și respectului reci
proc, pentru destindere, Înțelegere 
și cooperare internațională. Tocmai 
atașamentul față de cauza Inter
naționalismului, a libertății și pro
gresului popoarelor. înalta răs
pundere cu care acționează in ve
derea soluționării marilor proble
me ale omenirii, corespunzător in
tereselor fundamentale ale tuturor 
popoarelor, au contribuit la crește
rea continuă n prestigiului parti
dului și al țării noastre pe arena 
internațională — ceea ce a făcut 
să sporească numărul prietenilor 
României în întreaga lume.

Steagul socialismului șl comu
nismului se află in mlini sigure 
în patria noastră — el este ținut 
de partidul comuniștilor, urmat 
cu neclintit atașament de Întregul 
popor. înarmat cu teoria științifi
că despre lume și viață a clasei 
muncitoare, avînd un program și 
o linie politică pe deplin cores
punzătoare intereselor supreme 
ale celor ce muncesc, o vastă ex
periență revoluționară, partidul 
conduce ferm poporul român spre 
împlinirea Înaltelor idealuri ale 
socialismului și comunismului.

Expoziția retrospectivă 
Sabin Popp

ÎN SĂLILE MUZEULUI DE ARTĂ

AL REPUBLICII

r

„raportul

Cînd cu patru dece
nii și jumătate in 
urmă semnam unul 
dintre necrologurile 
prilejuite de moartea 
prematură a lui Sabin 
Popp, încă nu cuprin
deam in adevăratele 
ei dimensiuni insem- 
nătatea acestei pier
deri pentru arta noas
tră, căreia prin rivnă 
de zi cu zi. încordată 
spre sfirșit in lupta cu 
boala ce avea să il do
boare, ii adăugase, a- 
proape neștiut, un 
strălucit capitol.

Expoziția deschisă in 
sălile Muzeului de artă 
al Republicii Socia
liste România este, 
oarecum, prima lui 
expoziție personală, 
căci cele din 1918 
și 1920 nu depășeau 
cadrul unor expoziții 
de debut. Desigur, ele 
au marcat ivirea in 
pictura românească a 
unui excepțional ta
lent Dar abia din 
1921 — data înapoierii 
in țară după călăto
riile din Italia — el a- 
vea să se impună con
științei contemporani
lor, ajungind un nume 
luat in seamă .și urmă
rit cu interes crescind 
de public, critică și co
legi. Din păcate, in lip
sa unor expoziții per
sonale, puține din ne
număratele sale creații 
ajungeau a se face cu
noscute și. chiar lu
crări de vlrf fiind, ele 
doar il reprezentau, 
fără a-1 și prezenta. 
Adevăratul chip al lui 
Sabin Popp a rămas 
de aceea ascuns sub 
lumina fulgurantă a 
reușitelor sale, dintre 
care cea din 1927, Por
tret de familie, prin 
interesul deșteptat in 
jurul ei. avea să il si
tueze in conștiința 
multora in postura mi
tică de autor al unei 
singure lucrări, fără 
Înaintași și fără ur
mași de luat In seamă 
In propria sa creație. 
Lucru absolut fals, 
care sărăcea semnifi
cația Întregii creații și 
& lucrării însăși 
smulsă din contextul 
evoluției artistului. 
Moartea acestuia, la 
citeva Juni după suc
cesul Portretului de 
familie, a relaxat con
tactul publicului cu 
opera sa, astăzi doar 
sporadic înfățișată in 
muzee, fără acea legă
tură de aspecte multi
ple, indispensabilă 
pentru Înțelegerea uni
tății ei profunde.

Ii revine, astfel, ex
poziției de față, rolul 
unei restituiri in sen
sul reconstituirii veri
dice a imaginii ar
tistului — spre a fi 
redată fără știrbiri cir
cuitului valorilor ce al
cătuiesc zestrea cultu
rii românești.

Aproximativ • sută

de picturi in ulei și 
cam tot atitea desene, 
reprezentind doar o 
mică parte din totalul 
lucrărilor realizate de 
Sabin Popp in răstimp 
numai de circa șapte 
ani. sint puse la dis
poziția publicului in 
acest scop. Ele permit, 
intr-o primă luare de 
contact, degajarea li
niilor mari de-a lun
gul cărora a evoluat 
creația artistului.

Aparținind unui a- 
numit spațiu cultural 
— cel al artei româ
nești din deceniul ime
diat următor primului 
război mondial — arta 
lui Sabin Popp nu 
poate fi înțeleasă in 
afara coordonatelor 
specifice artei timpu
lui său. Drumul pictu
rii sale este drumul

ehei
PLASTIC

unei sinteze personale 
operată in cuprinsul 
aspectelor vieții, por
nind de la unicitatea 
momentului trăit, sur
prins cu emoție in tră
săturile lui indivi
duale, spre a atinge 
la celălalt capăt al 
drumului unitatea unei 
viziuni cuprinzătoare 
despre lume și viața.

O cercetare atentă 
a tematicii lui Sabin 
Popp ar descoperi a- 
finitâți neașteptate in
tre motive. Așa, bună
oară, motivul ruine
lor apare frecvent 
in desenele și pic
tura sa : Ruine in 
Sicilia, Ruinele terme- 
lor lui Caracala, Schiță 
de ruine din Sibiu, 
Ruina bisericii Băleni. 
EI este însoțit mai 
totdeauna de motivul 
vegetației, ceea ce 
indică o alternanță de 
fenomene opuse. Un 
alt motiv frecvent este 
cel al apel (mare, lac, 
fluviu, rîu). La fel, 
cel al ripei: Ripă la 
mare, Techirghiol, ori 
cel al malului : Ve
neția, Riva degli Schia
voni.

El iși alegea moti
vele nu robit de pi
torescul lor, ci în vir
tutea viziunii sale 
despre lume. Aceasta 
le și conferă forța e- 
moțională care face 
din ele adevărate con
fesiuni.

Pregătită mai de 
mult, o deplasare are 
loc in viziunea despre 
lume a lui Sabin 
Popp, in lucrările a- 
nului 1924, continuin-

du-se în cele ale ani
lor următori. Intuiția 
curgerii timpului, pro
prie începutului, se 
nuanțează acum cu un 
sentiment de încre
dere nemărginită in 
frumusețea mereu îm
prospătată și. prin a- 
ceasta, veșnică a for
melor vieții. Ceea ce 
aduce cu adevărat nou 
această fază este com
poziția : nu doar in 
înțelesul ei de pro
blemă a picturii (deși, 
simptomatic, ea se a- 
firmă tot mai stărui
tor cu acest înțeles), 
ci. mai ales, în cel de 
atitudine fundamen
tală a spiritului, trăită 
de artist, și care, 
fiind trăită, așa cum 
numai unor creatori 
de felul lui Sabin 
Popp le este dat, își 
cerea neapărat expri
marea. Sora pictoru
lui cu fiica ei for
mează desigur un grup 
compozițional de pres
tigiu sub raportul e- 
xigențelor picturii, dar 
ceea ce ii dă adevă
rata respirație este vi
ziunea pe care i-a in
suflat-o artistul — vi
ziunea legăturii de 
iubire ce formează 
armătura interioară a 
compoziției. Sabin 
Popp a pictat și aici 
un moment de viață, 
dar nu unul care se 
pierde in curgerea in
distinctă a timpului, 
ci unul care e recu
perat in permanența 
unei atitudini con
structive a spiritului 
aplecat spre sinteze.

Compoziții ca aces
tea constituie preludii 
la seria renumitelor 
tripticuri, încoronate 
de citatul Portret de 
familie — imn mater
nității. pe care o 
anunță, din aripa 
stingă a compoziției, 
soția pictorului, Theo
dora Popp. păstrătoa
rea credincioasă a me
moriei sale. Din col
tul lui. pictorul Lnâl- 
țind penelul ca un fir 
cu plumb, ii garantea
ză stabilitatea, devo
tat ideii care l-a au
torizat să o închege.

Era In această idee 
a permanenței artei, 
a permanenței frumo
sului, a permanenței 
vieții inveșnicite prin 
iubire, o pavăză împo
triva asalturilor tot 
mai crincene pe care 
sfirșitul le îndrepta 
împotriva ființei sale 
fizice. Iar presimțirea 
acesteia ii inspiră ex
traordinara serie de 
ierni brașovene. Intr-o 
astfel de iarnă, in 
seara zilei de 1 ianua
rie 1928, Sabin Popp a- 
vea să închidă pentru 
totdeauna ochii, după 
o grea operație. A 
doua zi. ar fi împlinit 
treizeci și doi de ani.

Aurel D. 
BROȘTEANU

i AGENTULUI 36“

ț Producție a studiourilor din R.P.D. Coreeană. 
I Regia : Kim Gir Ho
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Programul I

9,00 Teleșcoală • Biologie (anul 
III liceu). Fiziologia circu
lației (Televiziune școlară 
integrată). Ciclu realizat cu 
concursul Institutului dc 
științe pedagogice • Fizică. 
Al 5-lee combustibil — ura
niul « Matematică (Clașjț a 
VI iT-a). Rezolvări de pro
bleme (Ecuații de gradul 
II).

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Avanpremieră.
10,13 Teleenciclopedia.
11,00 Telecineniateea pentru ti

neret : „Al fl-lea“. Producție 
a studiourilor cinematogra
fice bulgare. Regia : Zako
Heskia. In distribuție : Gheor- 
ghe Gheorghiev Ghetz și Ni- 
colae Anastasov.

12,25 Pe-un picior de plai.
12,45 52 de inițiative in 52 de sftp- 

tămînl.
13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Lecția 

a 52-a.
18,00 Telex.
18,05 Tehnlc-Cl}ib.
18,35 Publicitate.
18,40 Panoramic științific.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a În
tregului popor.

20.00 Cintecul săptămlnii : ..Via
ța-! frumoasă" de Petre Mi- 
hăescu, text de Sașa Geor
gescu. Interpretează 
Illant și Ion Ulmeanu.

20,05 Partid, conștiință vie. 
siune de cintece și versuri.

20,20 Seară de teatru : „Nopți In 
care nu se doarme" de Al. 
Voitin. Adaptarea pentru te
leviziune și regla — Domnița 
Munteanu. In distribuție : 
George Constantin, Dem. Sa- 
vu, Ion Marinescu, Nelly Ste- 
rian, Gh. Cozorici, Mihai 
Mereuță, Eugenia Bosincea- 
nu, Ilinca Tomoroveanu, Lu
cia Mureșan, Violeta 
drei. Ștefan lordache, 
tel Constantin, Traian 
nescu. George Ulmenl, 
ian Zecheru, Ion Poniponiu, 
.Val. Sănduiescu.

' 22,20 «4 da ore • Contraste In lu- 
. mea capitalului.,

22,30 Gală maeștrilor. Alexa Me- 
zincescu. prim balerină a O- 
perei Române, în dublă ipos
tază : interpretă și core
grafă.

cinema

Ioana

Emi-

Programul II

(Urmare din pag. I)

bricii de aparataj. una dintre uni
tățile care au tras cel mai mult 
planul inapoi : „Avem un plan 
rezonabil, o dotare tehnică fără 
cusur, oameni pricepuți și inimoși 
și totuși... Garniturile pentru între
rupătoare de 110. 220 și 400 kV (din 
import), rcsoartele (produse de „E- 
lastica" din Sibiu) și alte materiale 
ne-au sosit în fabrică în ultima săp- 
tămină a trimestrului, iar condensa
torii pentru transformatoarele de 
220 kV ne-au sosit abia cu două 
ziie înainte de încheierea lui. Ce 
mai poți face in asemenea condiții ? 
String! din dinți șl te pregătești s-o 
pornești in asalt in perioada urmă
toare".

— Iar asaltul...
N. Ț. : Asaltul duce, după cum se 

știe, la dozarea necorespunzătoare a 
efortului fizic și intelectual al mun
citorilor. la aglomerări pe standul 
de probă, la manoperă suplimentară 
pentru manipularea producției ne
terminate... Maistrul Gheorghe Llcâ, 
de la sectorul de întrerupătoare de 
înaltă tensiune al fabricii de apara
taj, îmi spunea : „Din cauza gituiri- 
lor de producție nu pot organiza 
lucrul in flux continuu. Ritmicitatea 
producției, atit de necesară îndepli
nirii In bune condiții a planului, 
rămine, pentru noi. un deziderat Im
posibil de atins cită vreme lucrăm 
cind in ritm de melc, cind cu su
fletul la gură, cind la pas. cind la 
galop. De pildă, in prima decadă a 
lunii martie, formația condusă de 
mine a realizat și expediat numai 
trei aparate; in decada următoare — 
șase ; Iar in ultima decadă nici mai 
mult nici mai puțin decit 13. Știu, 
pe un grafic această creștere arată 
un desen foarte spectaculos — trei 
trepte dublîndu-se din zece-n zece 
zile — dar pentru noi, cei din 
secție, asta înseamnă o lună de mun
că nefirească, adică alcătuită din trei 
asalturi, procedeu care numai a pro
ducție chibzuită și modernă nu sea
mănă. Și toate astea numai și nu
mai din pricina aprovizionării defec- 

-tuoase".
— Chiar numai și numai din a- 

ceastă pricină?
N. T- î Să ne înțelegem : „Electro- 

putere" nu este o întreprindere

nici de mina a doua, nici de ieri de 
alaltăieri, ca să ne putem gindi la 
cauze de altă natură (colectiv slab 
pregătit, dotare necorespunzătoare, 
planificare nerealistă etc.). De altfel, 
atit in discuțiile purtate anul trecut 
cit și in cele recente, cu factori de 
răspundere d.n întreprindere (ing. 
Mihai Liculescu, fost director al 
GUAME, actualmente lucrind la ser
viciul Export al Centralei industria
le electrotehnice-Craiova ; ing. Vic
tor lonescu. director al uzinei „Elec- 
troputere", in prezent și director ge
neral adjunct al centralei : Constan
tin Barbu, secretarul comitetului de 
partid pe uzină și alții), explicarea

anul trecut. Ca și atunci, și anul 
acesta au persistat vechi deficiențe. 
De pildă, cele manifestate in mo
dul de precizare a obligațiilor con
tractuale : ca și in perioada anteri
oară, nu se stabilește in contracte 
expedierea produselor, materiilor 
prime, materialelor in mod eșalonat 
in cadrul trimestrului — pe luni — 
și in cadrul lunilor, dacă este cazul, 
pe decade. La ce duce acest proce
deu ? Iată : dacă in contractul în
cheiat între uzina furnizoare și uzi
na beneficiară (recte ..Electroputere") 
se prevede, larg, trimestrul I 1973, 
furnizorul expediază aceste materiale 
spre sfirșitul trimestrului. Și ast-

„Când la pas,
cînd la galop44
răminerllor in urmă a fost justifica
tă prin una și aceeași cauză esen
țială : defecțiunile in aprovizionarea 
tehnico-materială, alte impedimente 
fiind socotite., de toți interlocutorii, 
de mică importanță și surmontabile 
„din mers", de un colectiv valoros 
cum este cel de la „Electroputere". 
în acest sens, o dovadă o constituie 
Însuși faptul că — in ciuda lipsuri
lor existente anul trecut, a rămine- 
rilor in urmă parțiale — apelind la 
bogata experiență de care dispune, 
la disponibilitățile de efort și anga
jare ale colectivului, la forța de 
mobilizare a puternicei organizații 
de partid de aici, întreprinderea a 
găsit resurse pentru a-șl realiza pină 
la urmă planul anual. Dar cu ce 
preț !

— Poate cu prețul cișiigării unei 
experiențe de viitor?

N. Ț. : întrebare pe bună dreptate 
malițioasă. Pentru că, din păcate, nu 
s-a prea Învățat din lipsurile de

fel el, furnizorul, se încadrează în 
obligațiile contractuale.* Dar uzina 
beneficiară trebuia să lucreze pe par
cursul întregului trimestru cu aceste 
materiale...

— In cazul acesta, să punem între 
ghilimele cuvintul „beneficiară".

N. Ț. : Desigur, de vreme ce nu 
s-a izbutit să se elimine deficiențele 
existente pe de o parte in practica 
contractuală (de pildă, se persistă 
in sistemul „contractelor emise** sau 
„in divergență", adică semnate nu
mai de unitatea care face comanda), 
iar. pe de alta, in raporturile între
prinderii cu ministerele furnizoare. 
Iată un exemplu : Serviciul de apro
vizionare al GUAME a depus 
specificația de țevi necesare pentru 
trimestrul I 1973, la data de 13 sep
tembrie 1972, la Ministerul Indus
triei Metalurgice, Direcția generală 
do aprovizionare și desfacere. Servi
ciul țevi. Dar ministerul amintit, 
prin direcția de resort, abia 1*

An- 
Cos- 
Stă- 
Tra-

20,00 Seară pentru tineret.
20,00 Actualitatea pentru tineret.
20,24 Drumul tlnărului spre mun

că — „Electroniștii" — rubri
că de orientare profesiona
lă a tinerilor.

20.42 Melodii la cererea dv.
21,01 Omagiu părintelui iubit — 

poezii închinate Partidului.
21,11 Lecția de patriotism a ge

nerației pașoptiste.
21.46 La spectacol... cu Sanda 

Faur.
31,57 Semn de întrebare — rubri

că de probleme distractive.
22,15 Evocări din războiul anti

hitlerist. Convorbire cu ge- 
neral-locotenent aviator in 
rezervă Traian Burduloiu, 
fost comandant al Corpului 
aerian român, despre fap
tele de arme sâvirșite de 
zburătorii români pe frontu
rile de luptă ale războiului 
antihitlerist.

22.33 Festivalul național al stu
denților din institutele de 
artă — Cluj — secția de mu
zică.

26.1.1973. deci după patru luni, face 
cunoscut că... nu poate satisface toate 
cerințele, fie din lipsă de resurse, fie 
ca urmare a faptului că unele tipo- 
dimensiuni de țevi nu se mai fa
brică... Ce se întimplă cu planul de 
producție intr-o asemenea situație ?... 
Și încă o ilustrare : la 21 noiembrie 
1972, același serviciu de aprovizio
nare a trimis necesarul pentru sir- 
ma de cupru pentru 1973. De primit 
material — nici vorbă ! Abia pe 8 
ianuarie, Ministerul Industriei Meta
lurgice a răspuns uzinei craiovene, 
comunicîndu-i că se află in curs... 
prospectarea pieței. Tncit. deși la 30 
martie trebuiau livrate 300 de tone, 
cantitatea nici nu era contractată.

— Deci, după un an. practic, nu 
s-a ameliorat nimic. Totuși, cu un 
an în urmă. la sesizările ziarului, 
conducerea întreprinderii, ca și mi
nisterul s-au angajat să ia uncie 
măsuri. Să Ie mai reamintim ?

N. T. : Să trecem mai bine peste 
ele. E mai practic să vorbim despre 
situația de perspectivă. Recent, am 
luat parte Ia instalarea oficială a 
conducerii Centralei industriale elec
trotehnice. constituită pe structura 
uzinei „Electroputere". Cu acest pri
lej, ing. Alexandru Nccula, directo
rul general al centralei, ne-a asigurat 
câ una dintre principalele preocupări 
ale noii conduceri va fi aceea de a 
lua măsuri ferme de îmbunătățire 
a activității compartimentului apro
vizionării, de asigurare a unei mai 
strinse colaborări șl cooperări între 
unitățile componente ale centralei, 
caro să ducă la îmbunătățirea radi
cală a aprovizionării tehnico-materia- 
le a tuturor întreprinderilor din ca
drul unității. Desigur, era prea din 
pripă pentru a cere măsuri concrete, 
dar... Dar tov. Constantin Barbu, se
cretarul comitetului de partid, ne-a 
rugat să notăm : „Pentru ca măsuri
le pe care le vom propune, in cu- 
rind. să prindă viață, va trebui ca 
ministerul de resort să fie mai re
ceptiv decit pină acum la solicitările 
uzinei".

— Ceea cc nu ne îndoim că. in 
noile condiții organizatorice, se va 
și intîmpla.

N. Ț. : Rămine de apreciat, even
tual intr-o altă incursiune pe... ur
mele „Scînteii".

— Dar nu neapărat după un ii

• Ciprian Porumbescu : PATRIA 
— 10; 13.30; 17; 20.30.
• Misterul din insula Balfe : 
SCALA — 9,15; 11,30; 13,43; 16,15, 
MIORIȚA — 3,45; 11; 13,15: 15,30; 
18; 20,30, GRADINA SELECT —

I 
ț 
I
} SQĂLÂ — 20. ’GRI VIȚA — 18.

) ’ • Acia pisică blestemată : SALA 
PALATULUI — 17.15 (seria de bl-
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20,30,
19,30.
• Ceața ■

ii;

spectacol de gală

lete — 4587) ; 20.15 (seria de bi
lete — 4588), ARENELE ROMANE 
— 19,30, BUCUREȘTI — 8.30; 11;

16; 18,30; 21, la grădină —

• Fată bătrînă : GRADINA CA
PITOL — 19,30, FLAMURA 
11,15: 13,30: 16; 18.15; 20.30.
• ...Și saluta rindunelele :
PITOL — 0,30; 11,45; 14;
18,30; 20,45.
O Frontul nomad : LUMINA — ț 
9; 11.13; 13,30; 16; 18.30; 20,45. 1
e Ursul Yogi : DOINA — 9.30; 1
11.30: 13.30: 15.30. I
o Raportul agentului 36 : DOI- )
NA — 17.45; 20.15. I
A Veronica : CENTRAL — 9: 11.15; ’
13.30; 15.45; 13; 20,15. VOLGA — ț 
9.30; 11,30: 13.30; 15,30; 17.45: 20, ■
ARTA — 16; 18; 20, la grădină — V 
19.30. _, i
O Pc aripile vintului : LUCEAFA- r 
RUL — 10: 14.30; 19, Ia grădină l
— 19.45, FESTIVAL — 9,30; 14; I 
18,45, la grădină — 19.45, FAVO- î 
RIT — 10: 14.30; J9.
a pftdurea pierdută : TIMPURI î
NOI — 9—20.15 în continuare. ’
• Adio, Petersburg : VIITORUL ț
— 15,30; 18; 20.15. . i
e Tecumseh : LIRA — 15,30: 18; 1
20.15. la grădină — 19,30. BUCEGI i
— 15.30; 18; 20,30, .la grădină — ț
19.30. , 1
• Pasărea timpurie — 10: 12: 14. j 
Lumea tăcerii — 16,30: Edison — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Țara sălbatică : <^TrTT _ .
15,30; 13; '
11.15.
©Ce .
MELODIA — 9: 11.Io:
18.30; 20.45, MODERN 
13.30; 16; 18.15: 20.30.
— 19,45. BUZEȘTI — 9; 11.15;
13,30; 16; 13.16; 20.30. la grădină
— 20.• Astă-seară dansăm in familie : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15.30; 16; 20.15.
• Grăbiți apusul soarelui : EX
CELSIOR — 9; 12.30; 16: 19.30,
GLORIA — 9.30: 12.30; 16,15: 19,15. 
AURORA — 9; 12.30; 16; 19.15, la 
grădină — 19.30.
a Neamul Șoimăreștilor : DACIA
— 9; 12,30; 16; 19.30.
a Nici un moment de plictisea
lă : TOMTS — 9; 11,15; 13.30:
15,45; 18,15; 20.30, la grădină —
19.30.
• Explozia : PACEA
20.13- v. ,a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : DRUMUL SĂRII —
15,30; 18: 20,15.
A Drumul spre Vest : COTRO- 
CENI — 15,30: 18; 20.15.
a Atunci l-am condamnat pe toți 
ia moarte : VITAN — 15,30; 18;
20.15.

20,15,

e:
CA- 

16,15;

: CIULEȘTI — 
GRIVIȚA — •:

se întimplă, doctore 1 î
................... 13.30; 16;

9; 11.15; 
la grădină 
9; .........

15,45; 18;

• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român — 
sala Studio) : In cadrul ciclului 
„Debuturi, afirmări, confirmări" : 
Recital dc pian susținut de Sorin 
Enăchescu și recital (le flaut sus
ținut de Nlcolae Maxim — 20.
• Conservatorul de muzică „Ci
prian Porumbescu** : Recital in
strumental — 20.
• Opera Română : Lakmc — 19.30.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : Prizonierul 
din Manhattan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
tandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
a Teatrul Giuleștl : —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
dățeiul de plumb — 16.
• Teatrul de Nord din Satu Mare 
(in sala Teatrului de comedie) : 
Procesul rebelilor de pe Caine — 
17, Oțelul — 20.
• Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț (in sala Teatrului Mic). : 
Inimă rece — 17.

Bu-

Giuleștl*: ...Eseu —

Sol-
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele poporului arab sirian și al meu personal, mulțumesc Ex
celenței Voastre. Consiliului de Stat și poporului român pentru călduroa
sele felicitări transmise cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele și vă 
adresez, la rindul meu, cele mai bune urări de fericire și prosperitate,

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Vâ mulțumesc pentru felicitările adresate cu ocazia Zilei naționala 
a Republicii Arabe Siriene și vă urez fericire și sănătate personală, pro
gres și prosperitate continuă pentru poporul român.

MAHMOUD AL AYOUBI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

Plecarea ministrului comerțului exterior 
al României la Moscova

Tovarășul Ion Pâțan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a ple
cat luni la Moscova, unde va avea 
conv^pbiri cu Nikolai Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al Uniu
nii Sovietice.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
s» aflau Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior.

Erau, de asemenea, prezenți V.I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii

PRIMIRE LA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.
In cursu] zilei de luni, tovarășul 

Mihai Dalea. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. a primit delega
țiile d:n Algeria, R.A. Egipt. Iorda
nia. Liban, Maroc, Siria și R.D.P. a 
Yemenului, care, la invitația Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. au participat 
ia sărbătorirea zilei de 1 Mai și au 
făcut o vizită de prietenie ia țara 
noastră.

La primire a participat tovarășul 
Pavel Ștefan, secretar al Consiliului 
Centra] al U.G.S.R.

Vizita delegației Consiliului Național 
al Frontului Patriei din R. P. Bulgaria
Luni a sosit in țară o delegație 

a Consiliului Național al Frontului 
Patriei din R.P. Bulgaria, formată 
din Liubomir Levcev, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național, An- 
ghel Țvetkov, secretar al Consiliu
lui Național, și Stefka Belenska. se
cretară a Consiliului județean Vrața 
al Frontului Patriei, care, la invi
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, face o vizită 
de prietenie in țara noastră.

Delegația bulgară a fost intimpi- 
nată la punctul de frontieră de la 
Giurgiu de Mihai Drâgănescu, vice
președinte al Consiliului Național, 
Elena Grigoriu, membru in Consi
liul Național, și Vasile Tronaru, pre
ședintele Consiliului municipal Giur
giu al Frontului Unității Socialiste.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.P. Bulgaria la București.

★
Delegația Consiliului Național al 

Frontului Patriei din Republica 
Populară Bulgaria a fost primită.

Avem 5 puncte; ne trebuie 10!
UN REZULTAT BUN AL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI, DAR, SĂ NU UITĂM, 

ECHIPA ALBANEZĂ A FĂCUT UN JOC SLAB

Desigur, ne bucură victoria reali
zată duminică, la Tirana, de fotba
liștii noștri tricolori. Ne bucură și pe 
noi — iubitorii fotbalului și susțină
torii săi cu condeiul — cum ii bucu
ră și pe artizanii direcți ai acestui 
nesperat 4—1 : jucători, antrenori, 
conducători și activiști ai federației 
sau ai C.N.E.F.S. Personal, aș vrea să 
spun că — deși in ziua plecării echi
pei din București scriam, convins, că 
la Tirana fotbaliștii noștri au prima 
șansă — duminică după-amiază în
cepusem să mă îngrijorez cind, pie
rind «pre stadion, am văzut că ma
rele termometru din vestita pistă 
Skanderbeg dădea să treacă de 30 de 
grade.

Canicula sosită brusc după o pe
rioadă de ploi abundente — și, în- 
chipuiți-vă. plecată brusc a doua zi 
după meci — a fost insă un adver
sar la fel de temut și pentru jucă
torii gazdă, și chiar pentru cei 20 000 
de spectatori care au umplut „ochi1* 
tribunele stadionului. De asemenea, 
terenul de joc — atit de dur tnrit 
părea betonat, și denivelat incit min
gea prindea cele mai curioase traiec
torii — avea să fie un alt impedi
ment în calea cursivității și calității 
jocului.

Satisfacția noastră constă in fap
tul că tricolorii, botăriți să nu pre
cupețească nici o picătură de sudoa
re." au reușit să depășească șl efec
tele căldurii, și handicapul terenului, 
și avintul adversarilor. Dăruirea 
fără menajamente, disciplina tactică, 
responsabilitatea in îndeplinirea sar
cinilor individuale, buna organizare 
a jocului și luciditatc-a — iată ele
mentele caracteristice in evoluția 
tuturor celor 12 jucători folosiți in 
această partidă, elemente subliniate 
la sfirșit și de conducerea lotului 
_  care ne-a rugat să le menționăm 
in ziar spre lauda tricolorilor și, mai 
cu seamă, spre convingerea lor că 
numai așa trebuie jucat in fiecare 
confruntare internațională.

Ambiția afirmării sportive a deter
minat. cum e și normal, o serie de 
îmbunătățiri in jocul de ansamblu al 
formației noastre, atacul — in _ spe
cial — dar șl linia de mijloc dove- 

Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

★
La sosirea în Moscova, tovarășul 

Ion Pățan a fost salutat de Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., și de funcționari 
superiori ai ministerului.

Erau prezenți Gheorghe Badrus, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Uniunea Sovietică. Mir
cea Năstase, ministru consilier, șe
ful Agenției economice române la 
Moscova, și membri al ambasadei și 
Agenției economice române.

(Agerpres)

Oaspeții au exprimat calde mulțu
miri conducerii U.G.S.R. pentru in
vitația de a veni în România și a 
sărbători Împreună cu oamenii mun
cii din țara noastră Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc. 
Ei au subliniat ospitalitatea cu care 
au fost înconjurați pretutindeni și 
care exprimă bunele relații existen
te intre oamenii muncii din Româ
nia și cei ce muncesc din țările res
pective.

(Agerpres)

luni, la Consiliu] Național al Fron
tului Unității Socialiste, unde a avut 
convorbiri cu tovarășii : Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv și secretar al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. Mihai 
Drâgănescu, vicepreședinte al Consi
liului Național, și Elena Grigoriu, 
membru in Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La convorbiri a participat, de ase
menea. Spas Gospodov, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la 
București.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească', părțile s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor actua
le ale celor două fronturi, și și-au 
exprimat dorința de a dezvolta in 
continuare colaborarea dintre orga
nismele pe care le reprezintă, in in
teresul prieteniei și conlucrării din
tre cele două țări și popoare.

dindu-se in evident progres. Dumi
tru (care, pe postul de mijlocaș re
tras cc-l convine de minune, a făcut 
multă risipă de efort și de inteli
gență), Antonescu (o revelație prin 
siguranța intervențiilor sale decisi
ve), Dinu și Răducanu (același oa
meni care dau liniște echipei dacă 
sint „acolo", la locul lor), Iordănes- 
cu (laborios și derutant pentru ad
versar, la fel de merituos ca și cind 
ar fi înscris clteva goluri), Dumi- 
trache (revenit la pofta de joc de 
altădată) s-au impus ceva mal mult 
spectatorilor, adversarilor și... antre
norului Buschner. din R.D.G., venit 
la Tirana să vadă, să noteze și să

Post-scriptum la meciul 
de fotbal 

ROMANIA-ALBANIA

filmeze. Sătmăreanu și Troi (sur
prizele plăcute ale reprizei secunde), 
Deleanu, Radu Nunweiller, Marcu și 
Țarălungă merită însă deopotrivă 
cuvinte de laudă șl îndemnuri pen
tru și _ mal bine.

Bucuria victoriei — firească și de 
înțeles datorită atit proporțiilor ne
așteptate ale rezultatului, cit și ce
lor două puncte care ne mențin in 
cursa pentru calificarea ia „mondia
le** — nu trebuie insă nici o clipă 
să ne facă să ne îmbătăm cu apă 
roz. Recunosdnd meritele fotbaliști
lor noștri, nu putem trece cu vede
rea — in același timp — că scorul 
de 4—1 a fost posibil și pentru că 
fotbaliștii albanezi au făcut La 6 mai 
cei mai slab meci al lor din aceste 
preliminarii, și pentru că in teren 
(minutele 5. 12. 22. 28. 39. 47, 68 și 
77) intimplarea a făcut ca adversarii 
să aibă ghinion, iar noi... noroc. 
Chiar dacă jucătorii noștri pot Invo
ca și el cîteva situații in care era 
gata-gata să rotunjească și mai mult

PRESEDINIflf CONSIIIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMII 

PE AMBASADORUL R. P. CONGO
Președintele Consiliului de Mi- 

nlMri al Republicii Socialiste Rema
nia. tovarășul Ioni Gheorghe Maurer, 
a primit, luni dupâ-n.mlază. intr-o 
audiență protocolară de prezentare, 
pe Eueone Germain Mankou. amba* 
sadorul extraordinar și plenipotențiar

Lucrările celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei mixte româno-cubaneze 

de colaborare economică și tehnico științifică
în Capitală au început, luni, lucră

rile celei de-a treia sesiuni a Comi
siei mixte româno-cubaneze de co
laborare economică și tchnico-științi- 
fică.

Delegația guvernamentală română 
este condusă de Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții române 
in comisia mixtă, iar delegația gu
vernamentală cubaneză, de Pedro 
Miret Prieto, vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Cuba, președintele părții cubaneze in 
comisia mixtă.

La lucrări participă și ambasadorul 
Republicii Cuba la București, Nicolat 
Rodrigucz Astiazarain,

SOSIREA IN CAPITALĂ A PREȘEDINTELUI
PARTIDULUI CONGRESUL 

MADAGASCARULUI-A.K.F.M.
Luni a sosit în Capitală Richard 

Andriamanjato, președintele partidu
lui Congresul pentru independenta 
Madagascarului — A.K.F.M. — din 
Republica Malgașă, care va vizita 
Republica Socialistă România la in
vitația C.C. al P.C.R.

Sosirea unei delegații de activiști ai P.C.U.S.
Luni dimineața a sosit în Capi

tală o delegație de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de tovarășul N.F. 
Kuzmin, adjunct al șefului Secției 
știință șl instituții de lnvățămînt a 
C.C. al P.C.U.S.. care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită in 
.schimb de experiență în țara noaG- 
tră.

Sosirea unei delegații de activiști ai P.M.U.P.
La invitația C.C. al P.C.R., o de

legație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, condusă 
de Edmund Makuch, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.U.P., a sosit 
luni seară in Capitală, pentru a 
face o vizită în schimb de experiență 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni.

■iwu
La invitația Ministerului Comerțu

lui Exterior, luni la amiază a sosit 
in Capitală K. O. Feldt, ministrul 
comerțului al Suediei, care va face 
o vizită in țara noastră. Cu acest 
prilej, ministrul suedez va semna un 
nou acord comercial pe termen lung 
intre România și Suedia.

rezultatul (Iordănescu — min. 2 și 
7 ; Dumitrache — min. 56 și 84 ; Du
mitru — min. 61 ; Troi — min. 81). 
ei nu au dreptul să nesocotească a- 
devârul că nivelul calitativ al evo
luției lor nu a trecut peste ștacheta 
pretențiilor și posibilităților lor, că 
mai au de țucrat pentru evitarea cu
loarelor pe care le lasă deseori in 
fazele de apărare, pentru îmbunătă
țirea jocului pe extreme, pentru 
perfecționarea colaborării dintre 
compartimente — și pentru înlătura
rea altor deficiențe pe cate și ei în
șiși, dar cu deosebire antrenori! Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc 
(astăzi de felicitat) le știu mai bine 
declt noi.

Comentind optimist (ca în varian
ta care susține că un pahar pe ju
mătate gol e un pahar pe jumătate 
plin) adiționarea celor 3 puncte din 
cele două partide jucate in deplasa
re. băieții noștri vor găsi, totuși — 
sintem siguri — luciditatea și înțe
lepciunea de a considera că foarte 
greul abia de acum Începe.

Echipa noastră a adiționat cinci 
puncte, dar pentru calificarea la 
„mondiale" — Cinde ne trebuie mini
mum zece — avem nevoie de alte 
cinci In trei partide. Nu mai vor
besc de cealaltă deplasare (ultima) 
care ne-a mai rămas, pentru că pinâ 
in septembrie, cind trebuie să se 
joace decisiva R.D.G. — România, 
mai este timp de sfat. Să vorbim a- 
cum, cu aceeași grijă șl cu aceeași 
hotârîrc, de meciul de la 27 mai — 
cind noi vom fi gazdele fotbaliști
lor din R.D.G. Pregătirea — fizică, 
tehnico-lactlcă și psihologică — a 
Început, ori trebuie să înceapă, chiar 
din aceste zile. Cu greu sau cu u- 
șurință, cu noroc sau fără noroc, cu 
Dobrin sau fără Dobrin. atunci, la 
27 mai ca și acum, la 6 mai. nu ne 
putem permite sâ gindim la altceva 
declt la victorie. Valoarea reală a 
tricolorilor și ambiția lor sportivă 
ne dau încredere că zilele ce-au 
mau rămas vor fi folosite cu spor și 
cu responsabilitate. Pentru că SE 
POATE și TREBUIE.

G. MITROI 

al Republicii Populare Congo la 
București.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
luat țiarte Nicolae Erobexscu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agorpres)

în cadrul sesiunii vor fi prezentate 
rapoartele celor două părți asupra 
îndeplinirii prevederilor adoptate in 
cadrul sesiunii anterioare, și se vor 
examina posibilitățile de dezvoltare, 
în continuare, a colaborării econo
mice și tehnico-ștlințifice dintre 
România și Cuba.

★
în seara aceleiași zile, Gheorghe 

Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele păr
ții române in comisia mixtă, a oferit 
o masă in cinstea delegației guver
namentale a Republicii Cuba.

(Agerpres)

PENTRU INDEPENDENȚA 
-DIN REPUBLICA MALGAȘĂ

Oaspetele malgaș a fost salutat de 
tovarășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Constantin Vasiliu. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Alexandru Szabo și Dumitru Tuiv.uș. 
adjunct! de șef de secție La C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

delegația a fost salutată de Dumitru 
Ghlșe, membru supleant al. C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului"’ 
Culturii și Educației Socialiste, Du
mitru Turcuș, adjunot de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Polone la București.

La sosir.e, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost intimpinat de Nico- 
lae M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior. și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Per Otto Raths- 
man, ambasadorul Suediei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

TENIS

Năstase a cîșlisfat turneul 
de la Florența și „Circuitul

mediteranean"
întruclt s-a încheiat duminică sca

ra, prea tirziu, nu am putut publica 
in ziarul nostru de ieri rezultatul fi
nalei de simplu a turneului interna
țional de tenis de la Florența, in 
care, după cum am anunțat, românul 
Ilie Năstase l-a întilnit pe italianul 
Adriano Panatta. Rezultat final : 
6—3 ; 3_6 ; 0—6 ; 7—6 ; 6—4.

★
în primul tur al turneului inter

național de tenis de la Bournemouth, 
contind pentru „Marele premiu al 
F.I.L.T.**, Ion Tiriac l-a învins cu 6-2, 
6-2 pe englezul Lloyd. O mare sur
priză a furnizat italianul Zugarelli, 
învingător cu 9—8, 9—8 in fața lui 
Pattison (Rhodesia), Fea ver (Anglia) 
l-a eliminat cu 9—7, 0—3 pe R. 
Maud (Republica Sud-Africană).

BASCHET

..Turneul timișorean"
al campionatului masculin

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteli". Cezar Ioana). — Incepind 
de duminică, sala „Olimpia" găzdu
iește al patrulea turneu al camoio- 
natulul diviziei A de baschet mas
culin.

Dintre rezultatele primei zile, re
țin atenția victoria dinamovișliior 
cu 85—69 (după ce la pauză erau 
oonduși cu 46—41). răsturnările de 
scor din meciurile I.C.H.F. — PoT- 
tchnica Ciut (53-44. la pauză 20-26) 
și „U" Timișoara — Raoid (61—51. 
la pauză 21—26). precum și propor
ția scorului in „derbiul codașelor" 
Academia Militară — Voința Bucu
rești (66—48).

Rezultate din ziua a doua : Dina
mo — U. Timișoara 77—56. U. Cluj
— Academia Militară 60—50. I.C.H.F.
— I.E.F.S. 83—08. Steaua — Farul 
62—60. Politehnica București — Ra
pid 67—66.

Președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Constanța a plecat 

în R. F. Germania
Luni a plecat in Republica Fede

rală Germania o delegație condusă 
de tovarășul Vasile Vi leu. președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Constanța, 
caro, la Invitația președintelui Se
natului orașului Hamburg, va face o 
vizită in cadrul relațiilor de înfrăți
re intre orașele Constanța și Ham
burg. Delegația a lost condusă la ae
roport de tovarășul Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față reprezentanți al 
ambasadei R. F. Germania la Bucu
rești.

★
în aceeași zi, tovarășul Vasile Vilcu 

a sosit la Hamburg, unde a vizitat 
portul șl diferite uzine metalurgice, 
după care a avut o convorbire cu 
președintele Senatului acestui oraș- 
land, Peter Schulz.

(Agerpres)

Președintele Comitetului Africană și Afro - Sliirazi din Tanzania
pentru problemele științei 

și tehnologiei 
din R. 8. F. Iugoslavia 

a sosit în Capitală
Luni dimineața a sosit in Capitală 

Trpe Iakovlevski, membru al Con
siliului Executiv Federal, președin
tele Comitetului pentru problemele 
științei și tehnologiei de pe lingă 
Consiliul Executiv al R.S.F. Iugosla
via, care, la invitația Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, va face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
erau prezenți loan Ursu. președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Octavian Groza, ministru 
secretar de stat, prim-vicepreședinte 
al C.N.S.T., și alte persoane oficiale.

Erau de fată Iso Njegovan, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul Zilei 

naționale a Israelului
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a proclamării independenței de 
stat a Israelului — Ziua națională, 
ambasadorul acestei țări la București, 
Yochanan Cohen, a oferit o recepție.

Au participat Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
în aceeași seară, ambasadorul Is

raelului la București a rostit o cu- 
vintare la posturile noastre de tele
viziune.

(Agerpres)

A apărut 

„Magazin Istoric"
nr. 5/1973

I.A.S. Ograda — Ialomița
SLOBOZIA (Corespondentul 

„Scînteii", Lucian Ciubotarii). — 
Ieri, intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, colectivului de munca ai 
intreprinderii agricole de stat Ogra
da, județul Ialomița, i s-a decernat 
Steagul roșu și Diploma de între
prindere fruntașă pe țară in între
cerea socialistă pe anul 1972. La 
festivitate au participat tovarășii 
Vasile Marin, prim-secretar al Co
mitetului județean Ialomița al P.C.R.. 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Nicolae Ștefan, adjunct al ministru
lui agriculturii, industriei alimen
tare și apelor. Constantin Herescu, 
președintele Uniunii sindicatelor lu
crătorilor din agricultură, industrie 
alimentară și ape, alte cadre de 
partid și de stat.

Obținerea acestor distincții repre
zintă încununarea eforturilor depuse 
de către toți mecanizatorii, lucrăto
rii din zootehnie, tehnicienii șl in
ginerii întreprinderii care, anul tre
cut, au desfășurat o muncă plină de 
dăruire pentru traducerea in viață a 
sarcinilor complexe care le-au reve
nit. în cuvintul lor. muncitori, in
gineri din diferite sectoare ale în
treprinderii au scos in evidență ho- 
tărirea întregului colectiv al I.AȘ. 
Ograda de a munci in așa fel incit 
să cinstească prin noi fapte titlul de 
întreprindere fruntașă •'e țară. Suc
cesele înregistrate in primele 4 luni 
ale anului in curs, succese care se 
materializează in depășirea tuturor 
indicatorilor din zootehnie, realiza
rea in perioada' optimă a lucrărilor 
agricole de sezon sint dovezi con
crete ale hotăriril colectivului de 
aici, de a face totul pentru crește
rea producției agricole și realizarea 
unor beneficii cit mai mari.

întreprinderii comerciale 
de stat „Victoria"

în cursul zilei de luni, harnicului 
colectiv al întreprinderii comerciala

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE TANIANIENEf
Primirea la președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitce.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit luni di
mineața delegația parlamentară tan- 
zaniană condusă de președintele 
Adunării Naționale a Republicii 
Unite Tanzania, Adam Sapi Mkwa- 
tva, care se află intr-o vizită oficială 
In țara noastră.

Au participat Maria Groza, Ilie 
Murgulescu. vicepreședinți ai M.A.N.. 
Dumitru Collu, Gheorghe Vasiliclil. 
Aurel Vijoll, președinți dc comisii 
permanente ale M.A.N., Iuliu Fejeș, 
secretar al M.A.N., depulați.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă dc cor
dialitate, au fost înfățișate activitatea 
și preocupările celor două parlamen
te, exprimindu-se dorința de lărgire 
a contactelor parlamentare, in inte
resul dezvoltării continue a bunelor 
relații dintre România și Tanzania.

în numele Adunării Naționale a 
Republicii Unite Tanzania, Adam 
Sapi Mkwawa a invitat o delegație 
a Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România să facă o 
vizită in această țară.

Vizitele delegației comune a partidelor Uniunea Națională

în cursul vizitei pe care o face In 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R., delegația comună a partide
lor Uniunea Națională Africană și 
Afro-Shirazi din Tanzania a avut 
intilnlrl pentru schimb de expe
riență șl documentaro la secția de 
propagandă și presă a C.C. al P.C.R., 
la academia „Ștefan Gheorghiu", 
la C.C. al U.T.C. și Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din

Deschiderea cursului pentru pregătirea 
cadrelor sindicale din alte țări

Luni 6-a deschis la Școala centrală 
sindicală din cadrul academiei „Ște
fan Gheorghiu" cursul pentru pregă
tirea cadrelor sindicale din diferite 
țări ale lumii.

La acest curs, organizat de Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, participă 
membri ai conducerilor centralelor 
sindicale din Africa Centrală, Bu
rundi. Ciad, Congo, Dahomey, Gu
ineea. Mali, Republica Malgașă, Ma
roc, Niger, Mauritania. Senegal. Togo. 
Volta Superioară. Zair.

La deschidere au participat mem
bri ai conducerii academiei „Ștefan 
Gheorghiu'1 și ai Uniunii Generale a 
Sindicatelor care au salutat pe parti
cipant! și au urat deplin succes aces
tui curs, a cărui organizare se înscrie

Cronica1 zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit de la Abdul 
Halim Khaddam. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Arabe 
Siriene, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitarea adresată acestuia 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
Siriei.

★
Luni seara a sosit in .Capitală 

Klaus Hdpcke, adjunct al ministrului 
culturii al R.D. Geflnane.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești.

★
La invitația președintelui Socie

tății de Cruce Roșie a Republicii So
cialiste România, general-colonel Mi- 

de stat „Victoria" din Capitală î s-au 
decernat, intr-un cadru festiv, Stea
gul roșu și Diploma de onoare de 
unitate fruntașă pe țară, pentru lo
cul I in întrecerea socialistă pe anul 
1972. Relevind bilanțul succeselor 
obținute de-a lungul anului tre
cut, Artin Asadurian. directorul 
intreprinderii, a arătat că prin an
trenarea întregului colectiv in apli
carea unor forme rapide de vinzare, 
printre care autoservirea și expune
rea liberă a mărfurilor, și ca urmare 
a îmbunătățirii colaborării cu fabri
cile producătoare, planul anual de 
desfacere a mărfurilor a fost depășit 
cu 6,2 milioane lei, iar cel al bene
ficiilor cu 1.5 milioane lei. în ace
lași timp, prin mobilizarea stocurilor, 
viteza de circulație s-a îmbunătățit 
cu 8,4 zile, economiile totale anuale 
cifri‘ndu-se astfel la aproape 650 000 
lei.

Steagul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară au fost înminate de 
Larisa Munteanu, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., care a 
adresat calde felicitări colectivului 
întreprinderii, urindu-i noi succese In 
muncă.

Lucrătorii întreprinderii comerciale 
dc stat „Victoria" au mai fost feli
citați de Nicolae Bozdog, prim-ad
junct al ministrului comerțului inte
rior, și Valentin Bîtlan, secretar al 
Comitetului dc partid al sectorului 
4 al municipiului București.

în telegrama pe care au adresat.-o 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se arată că lucrătorii a- 
cestei Întreprinderi fruntașe se an
gajează să nu-și precupețească nici 
un efort pentru îndeplinirea în mod 
exemplar a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor pe 1973 — an de
cisiv in lupta pentru înfăptuirea 
cincinalului in patru ani și jumătate.

(Agerpres)

Luni după-amiază, membrii dele
gației parlamentare tanzanienc au 
avut o întrevedere la Ministerul Co
merțului Exterior cu Nicolae M. Ni
colae, ministru secretar de stat.

în aceeași zl, parlamentarii tanza- 
nieni au depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului șl a patriei, pen
tru socialism. Oaspeții au vizitat apoi 
Combinatul de industrializare a lem
nului Pipera — București,

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România 
a oferit un dejun in. cinstea delega
ției parlamentare tanzanienc.

Ștefan Voitec și Adam Sapi Mkwa
wa au toastat in onoarea președin
telui Republicii Tanzania, Julius 
Nyerere, și a președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea și adincirea prieteniei, 
colaborării șl cooperării dintre Româ
nia și Tanzania, dintre popoarele 
celor două țâri.

România, la Consiliul- Național al 
Pionierilor, la cabinetul municipal 
de partid și universitatea serală de 
partid.

De asemenea, delegația a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, precum și 
noile construcții social-edilitare și 
instituții de cultură și educație din 
București. (Agerpres) 

pe linia politicii Partidului Comunist 
Român de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
internationalists cu oamenii muncii 
și popoarele din țările in curs de 
dezvoltare.

în numele participanților Ia cursul 
dc pregătire a cadrelor sindicale a 
luat cuvintul Ibrahima Diagne, se
cretar adjunct al Confederației Na
ționale a Muncitorilor din Senegal, 
care a exprimat călduroase mulțumiri 
U.G.S.R. pentru organizarea, in spi
ritul solidarității muncitorești, a 
acestui curs. „Folosesc acest prilej 
— a spus el — pentru a adresa oa
menilor muncii, poporului român, 
guvernului său și partidului sincerele 
noastre felicitări și urări de succes, 
progres și bunăstare".

hai Burcă. în Capitală a sosit Mar
cel A. Naville, președintele Comite
tului Internațional al Crucii Roșii 
(C.I.C.R.), împreună cu soția, care 
vor face o vizită in țara noastră.

Oaspetele este Însoțit de Melchior 
Borsinger, delegatul general al 
C.I.C.R. pentru Europa și America 
de Nord.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
erau prezenți membri ai Consiliului 
Național al Crucii Roșii.

★
Cu prilejul încheierii turneului 

întreprins in țara noastră de Ansam
blul circului din Șanhai, luni seara, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, Cian Hai-fun, 
a oferit un cocteil.

Au participat Ion Brad, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai A- 
sociației de prietenie româno-chine- 
ză. oameni de artă șl cultură, zia
riști.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, la București 
și Craiova se desfășoară Zilele fil
mului cehoslovac, cu prilejul sărbă
torii naționale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

La cinematograful Capitol din Ca
pitală a fost prezentat, luni seara, in 
spectacol de gală, filmul „Drumurile 
bărbaților". Realizat de regizorul Ivo 
Toman, filmul prezintă un episod din 
lupta împotriva bandelor teroriste 
care se împotriveau, imediat după 
cel de-al doilea război mondial, in
staurării noului regim în Ceho
slovacia. înainte de spectacol, scrii
torul Alexandru Ivasiuc, directorul 
Casei de filme nr. 1. a vorbit des
pre succesele cinematografiei ceho
slovace și a prezentat publicului pe 
Milos Krno. drama tur g-șef al stu
diourilor din Slovacia, care a rostit 
o alocuțiune, și pe actorul Karel 
Hlusicka.

în rlndurile asistenței se aflau re
prezentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek, alți membri ai corpului di
plomatic.

în continuarea Zilelor filmului 
cehoslovac, la același cinematograf 
va rula marți „...Și salută rindune- 
lele“, film dedicat memoriei unei ti
nere luptătoare din Rezistență, exe
cutată de fasciști, iar miercuri come
dia „Homolka șl portofelul".

Aceleași filme vor fi prezentate In 
zilele de 8, 9 și 10 mai la Craiova.

★
La sala Dalles s-a deschis o ex

poziție cuprinzind 73 de picturi. 65 
de acuarele și 20 de desene, sem
nate de artistul poporului Henri H. 
Catargi. O conștiință autentică, un 
artist de o mare probitate, artizan 
fecund, poet al modulațiilor culo
rii, H. Catargi — după cum arăta, 
luni, la vernisaj pictorul Brăduț 
Covaliu, președintele Uniunii artiș
tilor plastici — este unul dintre 
cei mai apreciați maeștri, care au 
contribuit prin opera lor la determi
narea peisajului artei socialiste ro
mânești in ultimii 25 de ani. Expo
ziția introduce pc vizitator, după 
părerea criticului Dan Hăulică. in 
atmosfera febrilă a atelierului artis
tului.

La festivitate au luat parte Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ion Jalea, președintele de o- 
noare al Uniunii artiștilor plastici, 
oameni de artă, numeroși admira
tori ai pictorului expozant.

(Agerprea)



viața internațională
Vizita președintelui Nicolae Ceausescu 

in Italia este așteptată cu deosebit interes
Consultările multilaterale

Declarațiile ministrului italian al afacerilor 
externe, Giuseppe Medici, făcute grupului 

de ziariști români
ROMA 7 (Corespondentă de la 

R. Bogdan). — Delegația de ziariști 
români, conduși de VirgU Dânciu- 
lescu. secretar general de redacție 
al ziarului „Scintcia*'. care ae află 
1* Roma la invitația Ministerului A- 
fu cori lor Externe, a fost nrimiiă 
lunu la palatul Farnesina. de Giu
seppe Medici, ministrul afacerilor 
externe al Italiei.

în cursul întrevederii, referindu-se 
•a anroniata vizită a șefului statu
lui român, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei a spus ; ..Sintem 
fericiți că președintele Nicolae 
Ceaușescu va veni in Italia si că 
va avea astfel posibilitatea să cu
noască direct unele din realizările 
noastre. Personal consider aceasta 
vizită un eveniment istoric, nu nu
mai pentru că este prima vizită a

unui șef do stat român in Italia, o 
si pentru că ea continuă vechi și 
trainice legaturi tradiționale dintre 
țările și popoarele noastre*”. Vorbind 
despre intilninle prilejuite de recen
ta sa vizită in România, despre ca
racterul lor constructiv, Giuseppe 
Medici a subliniat cursul ascendent 
al relațiilor româno-italiene. El a 
arătat câ int.ilnirilc și convorbirile la 
cel mai înalt nivel, pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu le va 
avea cu președintele Giovanni Leone 
și cu primul ministru. Giulio An
dreotti. vor reprezenta contribuții dc 
cea mai mare însemnătate la dez
voltarea dialogului bilateral, la abor
darea in profunzime a marilor pro
bleme care confruntă azi Europa : 
securitatea și cooperarea pe conti
nent.

de la Helsinki
HELSINKI 7 — Trimisul nostru 

special, Dumitru Ținu, transmite : 
Luni, grupul de lucru însărcinat cu 
redactarea directivelor pentru comi
sia ce se va ocupa, in faza a doua a 
conferinței europene, de problemele 
cooperării culturale și relațiilor uma
ne s-a întrunit, in conformitate cu 
principiul rotației, sub președinția 
reprezentantului României, ambasa
dorul Valentin Lipatti.

In urma dezbaterilor care au avut 
loc, s-a ajuns la un consens asupra 
sarcinilor comisiei respective și a 
obiectivelor dezvoltării cooperării în
tre statele participante in domeniul 
cultural, contactelor umane, educa
ției și /difuzării informațiilor — obi
ective înscrise in preambulul capi
tolului de care se ocupă grupul 
amintit. Textul asupra căruia s-a 
căzut de acord relevă necesitatea ca 
această cooperare să contribuie la 
întărirea păcii și înțelegerii intre 
popoarele statelor participante, la 
îmbogățirea spirituală a personalității 
umane, indiferent de regimurile po

litice, economice și sociale ale aces
tora.

In cursul după-amiezii, și-a reluat 
activitatea și grupul de lucru care se 
ocupă dc redactarea documentelor re
feritoare la capitolul al doilea al 
ordinii de zi — cooperarea econo
mică, tehnico-științifică și in dome
niul protejării și ameliorării mediu
lui înconjurător.

Au avut loc, dc asemenea, ședințe 
ale grupului dc redactare a măsuri
lor dc aplicare in practică a princi
piilor relațiilor dintre statele parti
cipante. precum și grupului de ex- 
perțl financiari.

K. Waldheim 
despre viitoarea 

conferință europeană

Delegația M. A. N. primită de 
președintele Republicii Zair

KINSHASA 7 (Agerpres). — Dele
gația Marii Adunări Naționale, con
dusă de Cornel iu M&nescu, vicepre
ședinte al Frontului Unității Socia
lisle. președintele Grupului român al 
Uniunii Interparlamentare, care se 
află in vizită de prietenie în Re
publica Zair, a fost primită de pre
ședintele Mobutu Șese Seko. Cu 
acest prilej, conducătorul delegației 
a transmis șefului statului zairez un 
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae

Ceaușescu. La rindul său, președin
tele Mobutu a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări cordiale de 
sănătate șl fericire personală, de 
prosperitate și noi succese poporului 
român prieten. Au fost abordate, de 
«asemenea, probleme ale relațiilor 
bilaterale.

în onoarea delegației române a 
fost oferită o recepție de către co
misarul de stat pentru afacerile ex
terne al Republicii Zair, Nguza Karl 
I. Bond.

Au început convorbirile oficiale dintre
R. S. Cehoslovacă și R. F. Germania

DESCHIDEREA SESIUNII
ADUNĂRII MONDIALE

4 SĂNĂTĂȚII
GENEVA 7. (Corespondență de la 

C. Vlad). — La Palatul Na
țiunilor s-au deschis, luni, lucrările 
celei de-a 26-a sesiuni anuale a 
Adunării Mondiale a Sănătății. Par
ticipă delegațiile statelor membre 
ale Organizației Mondiale a Sănătă
ții (O.M.S.), reprezentanții diferitelor 
organisme ale Națiunilor Unite și ai 
altor organizații internaționale. 
România este rcorezentată de o de
legație condusă de ambasadorul Con
stantin Ene, șeful Misiunii perma- 
r.-nte a tării noastre pe lingă Ofi
ciul Națiunilor Unite de la Geneva. 
Pe ordinea de zi a adunării figurează, 
intre altele, examinarea raportului 
anual asupra activităților O.M.S., 
adoptarea bugetului O.M.S. pentru 
finanțarea operațiunilor organizației 
pe anul 1974. problema desemnării 
noului director general al organiza
ției. in locul dr. Marcolino Candau, 
ai cărui mandat expiră la 20 iulie 
1973.

Știrile sosite din Combodgio semnalează continuarea puternicelor acțiuni 
ale forțelor patriotice în sectorul orașului Takeo, la 60 kilometri sud de 
Pnom Penh, și la Sethbo, localitate situată la 20 kilometri sud-est de ca
pitală. în fața ofensivei patrioților, trupele lonnoliste sint obligate să ce
deze poziție după poziție, retrăgîndu-se, așa cum se vede și în fotografie, 

in derută

HELSINKI 7. — (Corespondență de 
la trimisul nostru). In cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Helsinki, Kurt Waldheim, secretarul 
general al O.N.U., și-a exprimat spe
ranța că viitoarea conferință pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
ale cărei pregătiri fac obiectul 
consultărilor multilaterale din capi
tala Finlandei, va fi încununată de 
succes. Aceasta — a declarat el — 
va avea o influență pozitivă asupra 
climatului politic general in lume, 
va oferi un exemplu pentru solu
ționarea prin tratative a diferitelor 
probleme internaționale. Eforturile 
pentru dezvoltarea cooperării, pentru 
o mai bună înțelegere pe plan regio
nal. sint urmărite cu mult interes 
de O.N.U., întrucît destinderea regio
nală poate favoriza, intr-o mare mă
sură, destinderea pe plan internațio
nal. El a subliniat, in continuare, 
necesitatea conjugării eforturilor tu
turor statelor, atit pe plan bi cit 
și multilateral, in vederea adincirii 
și consolidării procesului de destin
dere internațională.

In timpul vizitei sale la Helsinki, 
Kurt Waldheim, care se află intr-un 
turneu prin țările din nordul Eu
ropei. a purtat discuții cu președin
tele Urho Kekkonen, cu primul mi
nistru. Kalevi Sorsa. și cu ministrul 
de externe, Ahti Karjalainen.

PRAGA 7 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Luni, la Praga, 
au început convorbirile oficiale din
tre R.S. Cehoslovacă și R.F. Ger
mania in legătură cu normalizarea 
relațiilor bilaterale. Delegațiile sint 
conduse de Jiri Goctz. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al R.S.C., și de Paul Frank, 
secretar de stat la M.A.E. al R.F.G.

Tratativele au fost precedate, după 
cum se știe, de șase runde de con- 
vorbiri-sondaj, desfășurate alterna

tiv. pe parcursul a doi ani, în ca
pitalele celor două țări.

S-a anunțat oficial că după în- 
fîlnirea de la Praga, convorbirile o- 
ficialc cehoslovaco-vest-germane vor 
continua, la sfirșitul acestei luni, la 
Bonn.

Agenția C.T.K. informează că, îna
inte de începerea convorbirilor, 
Paul Frank, șeful delegației vest- 
germane, a fost primit de Bohuslav 
Chnoupek. ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace.
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Walter Scheel despre

PERSPECTIVELE RELAȚIILOR
SOVIETO - VEST-GERMANE

BONN 7 (Agerpres). — în cadrul 
unui interviu acordat ziarului „Welt 
am Sonntag**. Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe al R. F. Germania, 
a dat o apreciere optimistă perspec
tivelor relațiilor sovieto—vest-ger- 
mane. in lumina vizitei pe care ur
mează s-o facă in R. F. Germania 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Relevind extinderea considerabilă 
a comerțului și a colaborării econo
mice dintre Uniunea Sovietică și

R. F. Germania. Walter Scheel a sub
liniat că, in momentul de față, se 
pune problema realizării unoa pro
grese similare în domeniile cultural 
și științific, in sfera transportului 
aerian și in problemele legate de 
protejarea mediului înconjurător. 
Arătind că, in prezent, la Bonn se 
desfășoară convorbiri intense cu par
tenerii sovietici, ministrul de externe 
vest-german a precizat că in toate 
problemele amintite discuțiile au în
ceput.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Un Comitet pentru pro
blemele securității și cola
borării în Europa a fosl ctea* 
în Olanda. Manifestul adresat de 
noul comitet organizațiilor politice, 
sociale și de altă natură din O- 
landa, cheamă cetățenii țării să-și 
aducă contribuția la cauza întăririi 
păcii, a înțelegerii reciproce și a 
colaborării pe continentul european.

Ambasadorul american
David Bruce a plecat la Pekin, pen
tru a înființa biroul de legătură al 
S.U.A. in R.P. Chineză. înainte de 
plecare, diplomatul american a sub
liniat că privește misiunea încre

dințată „cu mult entuziasm, ca toți 
ceilalți". El a menționat, de aseme
nea. că va încerca să promoveze 
„prietenia dintre cetățenii R. P. Chi
neze și S.U.A., obiectiv tradițional 
care a fost întrerupt timp de a- 
proape o generație".

Secretarul general al P.C. 
din Marea Britanie, Jol,n 
Gollan, care a vorbit la o adunare la 
Northampton, s-a pronunțat pentru 
o acțiune unită a clasei muncitoare 
in vederea obținerii unor condiții 
mai bune de viață și muncă. Refe- 
rindu-se la programul antiinflaționist 
al guvernului. John Gollan a apre
ciat că cea de-a doua fază a aces-

r
ALGER Perspective deschisede noul plan cvadrienal

An de bilanț al pri
mului plan cvadrienal. 
1973 este, in același 
timp, pentru Algeria, 
punctul de plecare al 
unui nou program e- 
conomic — pe perioa
da 1974—1977 — si de 
schițare a perspectivei 
pină la sfirșitul aces
tui deceniu. Axul a- 
cestui program il con
s'ituie continuarea e- 
forturilor pentru in
dustrializarea țării 
prin mobilizarea unui 
amplu volum de in
vestiții. Explorările 
petroliere urmează să 
fie extinse atit in ba
zinul principal de la 
Has'i-Messaoud. cit și 
In alte zone saharie- 
ne.

rea zăcămintului d° la 
Gara Djebilet, produc
ția de minereu de fier 
va crește in no"l cva
drienal de 3 ori. ajun- 
gind in 1980 la 11 mi
lioane de tone.

O dezvoltare simți
toare va înregistra și 
s:derurgia. Producția 
de fontă va atinge 
1 500 000 tone in 1980, 
iar cea de oțel 1 800 090 
tone. Noul plan cva
drienal prevede extin
derea și diversificarea 
producției industriei 
constructoare de mă
lini.

Credite importante

vor fi acordate în ve
derea accelerării trans
formărilor din zonele 
rurale. Se preconizea
ză ca noile structuri 
agricole — sectorul de 
stat, care cunoaște o 
dezvoltare însemnată, 
cooperativele agricole 
de producție în număr 
de peste 2 000. diferi
tele forme de coopera
re și asociere a fela- 
hilor — să asigure în 
următorii șapte ani 
creșterea venitului a- 
gricol brut cu 5.7 la 
sută, iar a șeptelulul 
cu 40 la sută.

Programul mențio

nează necesitatea con
tinuării eforturilor pe 
tărimul educației și 
formării de cadre na
ționale, domeniu că
ruia guvernul ii rezer
vă de mai mulți ani o 
treime din bugetul sta
tului. Rețeaua de școli 
va fi extinsă, in pro
gramele de învățămint 
urmi nd să crească pon
derea disciplinelor teh
nice și științifice.

Noul program de 
dezvoltare al Algeriei.
— unul din cele mai 
ample și dinamice de 
pe continentul african
— plasează această 
țară într-o nouă fază 
a eforturilor îndrepta
te spre consolidarea și 
lărgirea cuceririlor ob
ținute pe făgașul pro
gresului economic și 
social.

Mircea S.
IONESCU

Ca urmare, s» scon
tează pe o creștere 
imoortantă a produc
ției de petrol — 72 
milioane in 1977 si 80 
milioane tone in 1930. 
fată de 55 milioane de 
tone în 1973. Intr-un 
ritm accelerat va spori 
?i producția de gaz 
metan, care consti
tuie o importan'ă 
sursă de materii pri
me pentru industria 
petrochimică ; aceasta, 
la rindul fi. va înre
gistra pină la sfirșitul 
deceniului un ritm d“ 
creștere d» ?,00 la sută. 
Tn r® privește volumul 
produc* iei industriei 
âa îngrășăminte azo- 
toase. el va spori de 
15 ori. O mare a'^nFe 
se acordă. în conti
nuare. prospecțiunilor 
pentru identificarea 
unor minereuri în zo
na masivului Hoggar. 
Numai prin exploata-

londra „Ecoul schimbărilor contemporane11 în dezbaterile parlamentarilor U. E. 0.
între 2 și 4 mai. la

Londra .s-au 
rat lucrările 
tclor speciale 
me generale.

desfășu- 
comile- 
(proble- 
proble-

me ale științei si cer
cetării spațiului cos-
mic. probleme bugeta
re. ale apărării etc.) 
ale Adunării Uniunii 
Europei Occidentale 
(U.E.O.). la care au 
participat parlamen
tari din cele sânte țâri
membre : Belgia.

Franța. R. F. Ger
mania. Italia. Luxem
burg. Olanda. Marea 
Britanie.

După cum se știe, 
ani de-a rindul aceas
tă organizație, creată 
in perioada războiului 
rece, a lincezit in 
umbra pactului atlan
tic. manifestindu-se 
mai mult prin tinerea 
periodică a unor re
uniuni. unde se discu
tau probleme pentru

care U.E.O. nu avea 
nici calitatea, nici po
sibilitatea să le rezol
ve. Din acest moliv. 
observatorii nu atri
buie o importanță spe
cială. sub raportul de
ciziilor politice, nici a- 
cestei intilnlri. In 
schimb, se conside
ră important fantuî câ 
dezbaterile comitete
lor au permis unor 
cunoscute personali
tăți vest-euroDene să

exprime puncte de ve
dere care au reținut 
interesul in legătură 
cu o serie de evoluții 
recente ale vieții in
ternaționale.

în acest sens, a a- 
tras atenția cuvintarea 
ministrului de externe 
britanic. Douglas- 
Home. care, in defi
nirea momentului ac
tual. a subliniat că 
„astăzi, după mai bine 
de 25 dc ani dc relati
vă rigiditate in des
fășurarea relațiilor in
ternaționale, schimbă
rile plutesc in aer”'. 
Din acest punct de 
vedere, vorbi toiul a 
salutat mutațiile ix>- 
zitive intervenite in 
ultimii ani in climatul 
politic și in relațiile 
dintre state, mentio- 
nind. intre altele. ..de
clanșarea procesului de 
destindere determina
tă de pregătirea pen
tru conferința asu
pra securității si coo
perării in Europa". 
..începutul discuțiilor 
privind reducerea for
țelor armate in Eu
ropa" etc.

Totodată, șeful di
plomației britanice s-a 
referit și la propune
rea formulată de con
silierul președintelui 
Nixon. Kissinger, pri
vind definirea viitoa
relor relații dintre 
S.U.A. și Europa occi
dentală si stabilirea 
unei noi „Carte a A- 
tlanticului". Pronunț in- 
du-se pentru ..menți
nerea unor strinse re
lații prietenești intre 
Eurona occidentală și 
Statele Unite", vorbi
torul a tinut însă să 
sublinieze că situația 
actuală s-a schimbat 
fată de trecut .Acum 
a spus el. relațiile 
dintre Europa occiden
tală si Statele Unite 
sint afectate de pro
bleme care cuprind 
trei domenii — co
merț. sistemul mone

tar si problemele a- 
părării" și „noi nu tre
buie să pierdem din 
vedere că stabilirea 
forțată a unui înalt 
grad de uniformitate 
in soluționarea pro
blemelor. in mod prac
tic. va cauza doar di
ficultăți și confuzie". 
„Va fi lipsit de rea
lism, a declarat, de 
asemenea. titularul 
"Foreign Office»-ului. 
să se aștepte ca poli
tica țărilor Pieței co
mune să coincidă în
totdeauna cu puncte
le de vedere ale Sta
telor Unite", adău
gind : ..cooperarea din
tre Europa occiden
tală, Statele Unite 
și Japonia trebuie să 
însemne evitarea, ne 
cit posibil, a mentali
tății de bloc. Efor
turile noastre trebuie 
în mod conștient în
dreptate spre extin
derea relațiilor comer
ciale si investițiilor pe 
scară mondială".

Recomandările a- 
doptale de comitetele 
speciale ale Adună
rii U.E.O.. care vor fi 
înaintate ședinței ple
nare a U.E.O. ce se va 
desfășura la Paris in
tre 19 și 22 iunie re
flectă o bună parte 
din aceste idei. în sen
sul că se scoate in e- 
vidență Importanta 
proiectatei conferințe 
asupra securității și 
cooperării in Europa, 
ca si in general ..im
portanta eforturilor 
spre destinderea si de
zarmarea in Europa".

Tn mod regretabil 
Insă. In unele reco
mandări continuă să 
se facă simtite si ves
tigii ale anacronicelor 
poziții ale ..războiu
lui rece" — in totală 
contradicție cu at
mosfera de destindere 
menționată In Înseși 
aceste documente.

N. PLOPEANU

Depuneri de coroane la 
monumentele ostașilor români

R. P. BULGARIA
SOFIA 7. (Corespondență de la 

C. Amariței). — Cu prilejul zilei 
de 9 mai, Ziua independenței de 
stat a României, ambasadorul român 
Trofin Simedrca a depus coroane de 
flori la Mausoleul ostașilor români 
din Grivița, Muzeul ostașilor români 
din Pordim și la Mausoleul ostașilor 
ruși și români de la Plevna.

La depunere au fost prezenți 
Benko Gherganov, membru al C.C. 
al P.C.B., prim-secretar al Comite
tului județean Plevna al P.C.B.. Ivan 
Besev, membru supleant al C.C. al

O S H □ SB B S
tuia „este favorabilă celor cu veni
turi mari, in detrimentul celor ce 
muncesc".

Președintele Austriei, 
Franz Jonas. însoțit de ministrul de 
externe, Rudolf Kirchschlaegct*, a 
sosit luni la Bonn, intr-o vizită ofi
cială de cinci zile în R.F.G.

Congresul constitutiv al 
unui nou partid muncito
resc din Finlanda, rare a prl_ 
mit denumirea de Partidul Socialist 
Muncitoresc, a luat sfirșit in locali
tatea Mikkali — anunță agenția 
T.A.S.S. Congresul a adoptat statu
tul și programul partidului. In de
clarația de politică externă adoptată 
de congres este salutată destinderea 
încordării internaționale și se ex
primă speranța că consultările multi
laterale de la Helsinki vor duce la 
convocarea cit mai curind posibil a 
conferinței europene pentru pro
blemele securității și colaborării

La Phenian au avut loc °°n- 
vorbiri între Pak Sen Cer. membru 
al Comitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, vicepre- 
mier al Consiliului Administrativ, 
Hwan Jan Iăp. președintele Comi
tetului Permanent al Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, și 
Mialko Todorovici, președintele A- 
dunării Federale a R.S.F. Iugoslavia.

Descoperirea unei relele 
subversive în R. A. Yemen, 

care acționa „împotriva securității 
statului" a fost anunțata de ziarul 
..Al Saoura", care apare la Sanaa.

Formarea noului 
guvern olandez

HAGA 7 (Agerpres). — A fost for
mat noul guvern olandez, după o 
criză care a durat mai mult de cinci 
luni. Prezidat de Joop Den Uyl, noul 
cabinet numără in componența sa 16 
miniștri — zece aparținînd grupării 
denumite „progresiste" și șase parti
delor confesionale. Principalele porto
folii au fost atribuite astfel : vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al justiției — A. . M. 
van Agt : ministru al afaceri
lor externe — M. Van der Stocl ; 
ministru pentru problemele sociale 
— J. Boersma : ministru al afaceri
lor interne — W. F. de Gaay Fort- 
man : ministru pentru problemele e- 
conomice — R. F. M. Lubbers ; mi
nistru al apărării — H. Vredeling.

Decretarea stării 
de urgență în Liban

BEIRUT 7 (Agerpres). — Guver
nul libanez a decretat luni seara 
starea de urgență pe întreg teritoriul 
țării — transmit agențiile Reuter. 
France Presse și U.P.I.. care citează 
surse ministeriale din Beirut. Hotă- 
rirea a fast adoptată in cadrul unei 
reuniuni extraordinare a cabinetului 
de miniștri, desfășurată sub condu
cerea șefului statului, Suleiman 
Frangieh.

Luni seara, la Beirut, in mai multe 
zone se înregistrau schimburi de 
focuri șl explozii.

P.C.B., președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular județean, 
alte personalități oficiale ale vieții 
politice și sociale din Plevna.

R. S. CEHOSLOVACĂ
PRAGA 7. (Corespondență de la 

C. Prisăcaru). — Cu prilejul celei 
de-a 28-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei de sub jugul fascist, 
membri ai Ambasadei române la 
Praga și ai agenției economice au 
depus coroane de flori la monumen
tele și cimitirele ostașilor români 
căzuți pentru eliberarea Cehoslova
ciei din localitățile Pustimer. Bmo, 
Humpolec și Banov.

La ceremonia de depunere a co
roanelor au asistat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat. 
La monumente au făcut de gardă 
militari ai armatei populare ceho
slovace și detașamente de pionieri. 
Fanfare militare au intonat imnu
rile de stat ale celor două țări.

CONVORBIRILE DINTRE
I. B. TITO ȘI E. G1EREK

BELGRAD 7 (Agerpres). — Iosip 
Broz Tito, președintele R. S. F. Iugo
slavia, președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, și Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, au 
continuat, duminică, discutarea unor 
probleme privind relațiile polono- 
iugoslave și aspecte ale situației 
internaționale, informează agenția 
Taniug.

PLENARA C. C.
AL P. C. IRAKIAN

BAGDAD 7 (Agerpres). — La 
Bagdad a avut loc. in cursul lunii 
aprilie a.c., o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ira
kian — informează săptăminalul „Al 
Fikr al Jadid". In raportul prezentat 
cu acest prilej a fost făcută o ana
liză a situației politice interne și in
ternaționale. Plenara a dat o înaltă 
apreciere transformărilor progresiste 
social-cconomice din Irak și a subli
niat sarcina creării unui larg front 
interarab al forțelor progresiste, 
strins legat de mișcarea arabă de 
eliberare.

România văzută 

de cotidianul 

„Voix Ouvriere"
GENEVA (Corespondență de 

Io C. Vlad). Cotidianul „Volx 
Ouvriâre" publică o pagină con
sacrată realităților României 
socialiste, transformărilor eco
nomice șl soclal-politice petre
cute in țara noastră 4n anii 
care au trecut de la proclama
rea republicii. „Cel ce vizitează 
România de astăzi — scrie zia
rul — nu poate să nu fie im
presionat de noile uzine, hi
drocentrale șl termocentrale 
care au apărut pe tot cuprinsul 
țării. Toate acestea sint rezul
tatul muncii pline de abnegație 
a întregului popor român pen
tru îndeplinirea planurilor 
cincinale". Remarcînd că indus
tria socialistă este „sectorul 
care determină fi influențează 
in prezent progresul României 
in toate domeniile", ziarul re
levă succesele obținute pe ca
lea sporirii producției indus
triale și a dezvoltării diferite
lor ramuri ale Industriei. După 
ce prezintă perspectivele dez
voltării economice șl social/dt 
României in cursul următorilor 
ani, ziarul adaugă : „Caracteris
tic pentru planul pe anul 1973 
este faptul că, în ansamblul 
său, el se axează pe îmbunătă
țirea calitativă a întregii ac
tivități economice, pe sporirea 
eficienței economice In toate 
sectoarele producției materia
le. Aceasta este, de altfel, o 
trăsătură proprie a întregului 
plan cincinal al României, dar 
rezultatele obținute pină acum 
au făcut ca această trăsătură 
să capete noi dimensiuni",

Săptămină 

românească 

in Franța
PARIS (Corespondență de la 

P. Diaconescu). In trei locali
tăți din apropierea Parisului 
s-au desfășurat, in ultimele zi
le, o serie de acțiuni culturale 
dedicate României. Astfel, la 
Casa de cultură din Yerres au 
avut loc „Zilele Românie.i", pri
lej cu care s-au organizat ex
pozițiile „România la a 25-a 
aniversare a Republicii" și „Ar
ta populară românească", pre
cum și seri de dezbateri înso
țite de filme, prezentînd mo
mente din istoria patriei- și fru
musețile turistice ale țării noas
tre.

în cursul „Săptămtnii româ
nești", desfășurate la Rocquen- 
court, au fost prezentate o sea
ră de poezie și muzică româ
nească, in interpretarea unor 
artiști francezi, proiecții de fil
me și dezbateri pe temele : 
„România — țară latină" și 
„Ritmurile noii Românii", pre
cum și o expoziție de artă 
populară. Manifestări cultural- 
artistice consacrate României 
s-au desfășurat, duminică, și in 
orașul Sarcelles.

în toate cele trei localități 
au fost prezentate spectacole 
folclorice, in interpretarea an
samblului popular „Mugurelul".

BERLIN

Adunarea festivă consacrată 
aniversării eliberării

Germaniei de sub jugul fascist
BERLIN 7. — (Corespondență de 

Ia C. Varvara). In sala Operei ger
mane de stat din Berlin a avut loc, 
luni, o adunare festivă, cu prilejul 
aniversării a 28 de ani de la eli
berarea Germaniei de sub fascism. 
Au fost prezenți Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Willi Stoph. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane, 
alți conducători de partid și de stat. 
Au fost de față, de asemenea, șefi 
dc misiuni diplomatice acreditați în 
capitala R.D.G. Despre semnificația 
aniversării a vorbit Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G.

MARGINALII
Aprecierea N.A. T.O. e nedreaptă: 
nu-i ceva putred in Danemarca...
In ultimii doi ani, 

tn Danemarca s-a în
registrat un deficit 
Important al bugetului 
de stat, iar recent s-a 
produs o creștere ne
prevăzută a deficitu
lui balanței comercia
le, legată șl de criza 
monetară din Occi
dent. îngrijorarea pe 
care aceste fenomene 
au trezit-o a determi
nat cercurile guver
namentale să adopte 
un „plan de austeri
tate" economică, avînd 
ca scop asanarea fi
nanțelor. Planul, că
ruia i-a dat citire in 
Folketing ministrul de 
finanțe, Haekkerup, cu
prinde 31 de propu
neri, între care amî- 
narea unor construcții, 
mărirea unor Impozi

te, diminuarea chel
tuielilor civile și mili
tare. Astfel, în do
meniul militar s-a pre
conizat o reducere de 
3,5 milioane dolari 
a bugetului militar și 
o micșorare a efecti
vului forțelor armate 
cu 5 000 oameni.

Acest program a pro
dus însă nemulțumiri 
in unele cercuri con
ducătoare ale N.A.T.O.; 
secretarul său general, 
Luns, s-a declarat 
„dezamăgit" că mi
nistrul apărării danez, 
Oelsen, n-a ținut cont 
de criticile ce 1 s-au 
adus din partea con
ducerii alianței nord- 
atlantice. La o recentă 
reuniune a comitetu
lui apărării al Folke- 
tingului, Oelsen a de
clarat însă că guvernul

nu intenționează să-și 
modifice proiectele a- 
mintite.

Divergențele care au 
Intervenit în relațiile 
dintre N.A.T.O. și Da
nemarca nu fac decit 
să evidențieze câ po
vara cheltuielilor mi
litare este.tot mai a- 
dînc resimțită de po
poarele țărilor partici
pante șl să scoată, ast
fel, in evidență o dată 
in plus anacronismul 
blocurilor militare.

Cerințele poporului 
danez, reflectate In 
măsurile enunțate de 
guvern, sint întru to
tul legitime. Celebrele 
cuvinte ale lui Ham
let nu își găsesc aici 
aplicare...

L. C.
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