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VIAȚA IN DEPLINĂ 

CONCORDANȚĂ CU

Etica și 
echitatea 
socialistă!

Ședința comună 
a Comitetului Executiv 
al C. C al P. C. R. și a 
Consiliului de Miniștri

Tn ziua de 8 mai 1973 a avui loc ședinja co
mună o Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului de Miniștri, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România.

In codrul ședinței comune au fost examinate 
principalele rezultate privind îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico-socială și execu
ția bugetului de stat și ai principalilor indicatori 
ai planului financiar centralizat pe primele 4 
luni ale anului în curs.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au 
constatat că, datorită activității desfășurate de 
oamenii muncii din industrie și transporturi, de 
organele și organizațiile de partid, de ministere 
și centralele industriale, planul producției 
globale pe primele patru luni ale anului a fost 
nu numai realizat, dar și depășit cu 1 miliard 
lei. Analiza făcută, cît și realizările din cele pa
tru luni, arată că sînt toate condițiile ca planul 
pe 1973 și angajamentele suplimentare asumate 
de colectivele de oameni ai muncii și comitetele 
județene de partid să fie îndeplinite.

Totodată, Comitetul Executiv și Consiliul de 
Miniștri au stabilit măsuri care să ducă la elimi
narea neajunsurilor ce s-au manifestat la apli
carea consecventă a Hotărîrîlor Conferinței Na
ționale și plenarelor C.C. al P.C.R. privind îmbu
nătățirea activității economice.

Ministerele economice, centralele și întreprin
derile industriale trebuie să acorde în continuare 
atenție deosebită bunei aprovizionări cu materii 
prime, materiale și piese de schimb, concomitent 
cu aplicarea unor măsuri energice de redu
cere a consumurilor specifice și a cheltuielilor 
materiale, de întărire a disciplinei financiare.

De asemenea, este necesar ca ministerele, cen
tralele, întreprinderile, organele și organizațiile 
de partid să se preocupe permanent de îmbu
nătățirea calității produselor, să se acționeze în 
direcția introducerii mai rapide a progresului 
tehnic, realizînd planul de asimilare a unor noi 
produse, să se treacă cu mai multă hotărîre la 
reproiectarea și îmbunătățirea calităților tehnice 
ale unor produse. în acest sens, să fie activizate 
și comisiile muncitorești pentru controlul calității 
produselor, care trebuie să manifeste mai multă 
exigență față de calitatea produselor destinate 
consumului intern sau exportului.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au 
stabilit măsuri care să ducă la intensificarea rit
mului investițiilor, astfel încît planul anului 1973 
să se realizeze în bune condiții și să fie puse 
în funcțiune obiectivele economice prevăzute 
pentru acest an. în același timp, s-au stabilit mă
suri de folosire mai judicioasă a tuturor capaci
tăților de producție existente.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au 
stabilit să se ia măsuri ferme în continuare pen
tru folosirea rațională a cadrelor de muncitori 
și ingineri, a tuturor specialiștilor în sensul re
partizării cadrelor cu o bogată experiență la 
noile obiective industriale din toate județele 
țării.

în continuare, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a aprobat propunerile de măsuri pentru 
îmbunătățirea organizării unităților sanitare, 
proiectul de decret privind stabilirea normelor 
unitare de structură pentru unitățile de cercetare 
si proiectare, precum si unele măsuri pentru îm
bunătățirea organizării unităților de învățămînt.

în încheiere, Comitetul Executiv a rezolvat 
unele probleme ale activității curente.
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La Combinatul siderurgic de la Galați

ÎN FUNCȚIUNE—BATERIA NR.2
A UZINEI COCSOCHIMICE

Comitetului județean 
P.C.R. a adresat o 

__ „___ Comitetului Central 
al partidului, -tovarășului Nicolae 
Ceausescu, in care se spune : In 
dorința fierbinte de a cinsti cu 
fapte demne de stimă și prețuire 
ziua aniversării gloriosului nostru 
partid, care a păși: in cel de-al 
saselea deceniu al existentei sale, 
comuniștii, toți constructorii de pe 
șantierul uzinei ooesochimiee. ra
portează. totodată, că. astăzi. 8 mai 
1973. ora 7,30, au aprins focul pen
tru in căi zi rea zidăriei refractare la 
cea de-a doua baterie de cocs.

Prin punerea in. funcțiune a pri
mei baterii, și peste puțină vreme 
a celei de-a doua, numai in acest 
an la Galati se vor produce peste 
300 000 tone cocs metalurgic, eli
minând in aceeași proporție impor
tul și reducind. in aceiași timp, 
cheltuielile materiale pe care le 
necesită producția de metal.

Vă informăm, mult iubite tova
rășe Ceaușescu, că pe parcursul 
realizării acestui complex obiectiv 
Industrial, constructorii, montorii, 
specialiștii și slderurgiștii platfor
mei de metal gălățene au efectuat 
mari volume de lucrări, au avut de

Biroul 
rvta'.i al 
teLegramă

soluționat multiple probleme tehni
ce și de aprovizionare cu utilaje, 
instalații și aparataje. Trăind bucu
ria de a vă raporta intrarea in pro
ducție a primei baterii de produ
cere a cocsului, in numele colecti
velor de constructori și siderurgiști 
gălățeni, biroul comitetului jude
țean de partid vă adresează cele 
mai vii Și călduroase mulțumiri 
pentru sprijinul direct, pentru gri
ja ce ați manifestat-o în rezolvarea 
greutăților ivite pe parcurs și buna 
desfășurare a execuției lucrărilor.

Răspunzînd încrederii ce ne-ați 
ecordat-o atenției pe care o dați 
dezvoltării și întăririi continue a a- 
cestor meleagurj de la Dunăre, ne 
angajăm, mult stimate tovarășe se
cretar general, că vom face totul, 
vom depune întreaga noastră ener
gie, entuziasmul și priceperea pen
tru ca cetatea oțelului gălățean să 
înfăptuiască întocmai, înainte de 
termen, prevederile actualului cin
cinal, să-și înscrie ferm pașii pe 
drumul sporirii-zestrei de metal a 
țării, să contribuie astfel la edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămintul Româ
niei,

Capitala confirmă realismul

MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceausescu, 
adresat Organizației Mondiale a Sănătății 
cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări

angajamentului patriotic:

CINCINALUL 
ÎN PATRU ANI 
SI JUMĂTATE

Cu zece luni in urm5, în preajma Conferinței Naționale a P.C.R., în 
prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu. Conferința extraordinară a or
ganizației de partid a Capitalei a lansat către toate județele țării în
flăcărată chemare de a realiza cincinalul in patru ani și jumătate. De 
atunci, deviza „Cincinalul in patru ani și jumătate" a devenit un an
gajament ferm, reconfirmat și la conferința organizației municipale de 
partid din ianuarie a.c.

înfăptuirea acestui angajament patriotic — care corespunde pe de
plin posibilităților existente in industria Capitalei — a polarizat și di
namizat întreaga activitate a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, 
organele și organizațiile de partid afirmîndu-și puternic rolul lor con
ducător. capacitatea lor politico-organizatorică. Rezultatele obținute 
pină acum confirmă realismul angajamentului. Astfel, in acest an s-au 
înregistrat peste prevederile planului următoarele realizări : in patru 
luni, o producție-marfă industrială in valoare de 503.2 milioane lei 
(angajament anual — 1,5 miliarde lei) : în primul trimestru, mărfuri 
pentru fondul pieței în sumă de 174 milioane lei (angajament anual 20(1 
milioane Iei) ; 197 milioane lei beneficii (față de 500 milioane Iei pe în
tregul an) și un aport valutar de 39.6 milioane lei valută (față de 50 
milioane lei valută pe întregul an).

Sînt rezultate care onorează industria bucureșteană și care atestă ac
tivitatea rodnică, entuziastă a comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din întreprinderi, hotărirea lor fierbinc de a-și mobiliza și mai mult 
energiile și capacitatea creatoare pentru a ciștiga in acest an un nou și 
important avans în înfăptuirea cincinalului în patru ani și jumătate, ca 
un aport la eforturile întregului popor consacrate accelerării progresu
lui economico-social a țării, înaintării mai rapide pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

(Ample relatări despre experiența Capitalei în îndeplinirea planului 
și angajamentelor — in pagina a III-a).

9 MAI 1877 9 MAI 1945
în istoria noastră și a omenirii

Momente nepieritoare ale luptei
eroice pentru independență,

ibertate, pace
O coincidență a istoriei a făcut ca 

ziua de 9 Mai să aibă in viața po
porului nostru o dublă semnificație : 
ea este sărbătoarea scumpă a in
dependenței de stat, proclamată ou 
96 de ani in urmă. și. totodată, ziua 
marii victorii, cucerite alături, de 
celelalte popoare iubitoare de liber
tate. asupra fascismului, la capătul 
celui de-al doilea război mondial. 
Ziua de 9 mai este sărbătorită tot
odată de poporul român și ca Ziua 
eroilor, in semn de înalt omagiu 
adus memoriei tuturor fiilor patriei 
ce s-au jertfit, pentru împlinirea

MEMORIA ANULUI REVOLUȚIONAR 1848

Bărbați iluștri în marmura
recunoștinței pe Cîmpia Libertății

Festivitățile prilejuite de aniversarea 
împlinirii a 125 de ani de la Revoluția 
din 1848 au constituit In întreaga țară 
o exoresle a cinstirii efortului marilor 
noștri înaintași, omagiul poporului iată 
de credința lor în idealul de justiție so
cială și libertate națională. Prlntr-o ho
inare a conducerii partidului, la Blal va 
ii deschisă o alee consacrată bărbaților 
iluștri, care, prin gîndirea și acțiunea lor, 
au premers evenimentele din 1848 șl ale 
celor care au militat în locul revoluției, 
o alee de busturl ale fruntașilor revolu-

flonari șl un obelisc comemorativ. Ince- 
pînd cu acest număr, ziarul nostru va 
publica medalioane ale gânditorilor și 
milltanților ale căror busturl vor fi așe
zate în parcul amenajat pe memorabila 
cîmpie transilvană. Alături de marmura 
gloriei de pe aleea eroilor, portretele 
dedicate acestora sînt un omagiu pe ca- 
re-l aducem faptei lor mărețe și permu- 
nenței lor în conștiința actuală a con
structorilor socialismului.

IN PAGINA A VI-A

idealurilor de independență a țării, 
pentru cauza libertății popoarelor.

Chiar dacă au avut loc in epoci și 
contexte social-ietorice profund di
ferite evenimentele de la 9 mai 1677 
si 9 mai 1945 se află intr-o re
lație de continuitate, marcind eta
pe esențiale ale drumului de lup
tă și sacrificii străbătut dc po
porul român pentru libertate și inde
pendență națională. Această luptă a 
fost încununată de victorie deplină 
în anii socialismului, cind poporul 
român a devenit cu adevărat liber 
și suveran, stăpîn pe propriile desti
ne. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „România a cu
noscut timp de citeva secole, jugul 
asupririi străine ; dar niciodată nu a 
încetat lupta pentru a-și cuceri in
dependența și a-și făuri o viață nonă, 
așa cum dorește. Este adevărat, in
dependența de stat am cucerit-o 
acum 100 de ani. în 1877. Atunci ani 
scuturat jugul otoman, dar după a- 
ceea, timp de încă zeci de ani, a tre
buii să suportăm asuprirea diferite
lor țări imperialiste. De fapt, numai 
odată cu răsturnarea dictaturii fas
ciste și trecerea la construirea socia
lismului. poporul român și-a asigu
rat pe deplin independența. De 
aceea, pentru noi, socialismul, inde
pendența națională, dreptul poporului 
dc a-și hotărî singur destinul, așa 
cum il dorește, constituie un tot u- 
nitar, inseparabil."

Evenimentele pe care le aniversăm 
azi readuc în memorie tradițiile glo
rioase ale luptelor purtate de masele 
largi ale poporului Încă din timpu
rile străvechi ale înfiripării primelor 
voievodate românești și apoi, rind pe 
rînd, sub conducerea vitejilor domni
tori Mircea. Ștefan, Mihai, sub stea
gurile lui Tudor și ale revolut:o la
rilor de la 1948 pentru a trăi liber, 
neatîrnat. Istoria nu oferă multe 
exemple in care un popor să fi tre
buit să înfrunte atîtea vitregii, 
dar să-și fi manifestat cu atita vi
goare hotărirea de a scutura asupri

rea străină, de a-și păstra ființa na
țională și a-și făuri un stal unitar, 
independent.

Cucerirea independenței de stat a 
devenit posibilă, după cum se știe, 
in conjunctura favorabilă creată 
in deceniul al 8-lea al secolului 
trecut prin ridicarea popoarelor 
din această parte a Europei la lupta 
Împotriva imperiului otoman. Ge
nerațiile de azi. ca și cele vii
toare nu vor uita niciodată fap
tele de înălțător eroism săvirșite ne 
redutele de la Grivița. Rahova. Plev - 
na sau Smirdan. de ostașii tinerei 
noastre armate naționale care, 
luptind împreună cu ostașii ruși și vo
luntarii bulgari, au pecetluit cu jert
fa lor de singe actul de la 9 mai 1877. 
cînd parlamentul țării proclama „in
dependența absolută a României".

Cucerirea independenței de stat a 
reprezentat un moment de impor
tantă esențială în viața poporului 
nostru, a deschis căi noi dezvoltării 
României, a creat condiții pentru a- 
firmarea ei în mod suveran in viața 
internațională. !n perioada care a 
urmat, caracterul orinduirii sociale a 
vremii, limitele claselor conducătoa
re, pătrunderea din ce ir. ce mai ac
centuată a capitalului străin, politica 
de dominație a puterilor imperialiste 
au făcut însă ca independența Româ
niei să sufere grave știrbiri, ajungin- 
du-se, in ajunul celui de-al doilea 
război mondial, la totala aservire a 
țării de către hitleriști.

în apărarea independenței naționa
le s-au ridicat, de la apariția lor pe 
scena social-politică. mișcarea mun
citorească și socialistă, partidul po
litic al clasei muncitoare. Continuînd 
și ridicind pe o treaptă superioară 
glorioasele tradiții ale luptei între
gului popor, ale vechii mișcări mun
citorești. Partidul Comunist Român 
s-a afirmat ca luptătorul cel mai 
consecvent pentru o reală indepen
dență și suveranitate. „Noi, comu-

(Continuare in paf. a IV-a)
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Aniversarea a 23 de ani de la 
crearea Organizației Mondiale a 
Sănătății îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa dv., reprezen
tanți ai statelor membre, condu
cerii și secretariatului organiza
ției un cordial mesaj de salut din 
partea Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și a 
mea personal.

In cei 25 de ani care au trecut 
de la crearea sa, organizația a 
desfășurat o activitate laborioa
să, călăuzindu-se după principiile 
unui înalt umanitarism în direc
ția ameliorării continue a nivelu
lui de sănătate în lume, afirmîn- 
du-se, în același timp, ca un fac
tor activ în promovarea cauzei 
păcii, a apropierii și înțelegerii 
între popoare, a progresului și 
civilizației.

Acțiunile de amploare care au 
fost întreprinse, concretizate în 
programe la nivel mondial de 
combatere și eradicare a unor 
boli și epidemii, sprijinul acordat 
statelor în domeniul serviciilor 
de asistență medicală, al formării 
și specializării personalului me
dical. precum și preocupările 
creseînde din ultimul timp pen
tru prevenirea și înlăturarea 
efectelor poluării, reflectă spo
rirea și diversificarea permanen
tă a activității organizației și 
orientarea constantă a acesteia 
spre transpunerea în viață a țe
lurilor și obiectivelor sale fun
damentale.

România, țară socialistă în 
curs de dezvoltare, angajată în 
înfăptuirea unui amplu program 
de progres în toate domeniile 
vieții economico-sociale, mani
festă o prezență activă în Orga
nizația Mondială a Sănătății, ca 
și în celelalte organizații din sis
temul Națiunilor Unite, convinsă 
că acestea oferă un cadru adec
vat pentru stimularea cooperării 
și întărirea încrederii între state, 
în folosul acestora, contribuind, 
în același timp, la instaurarea 
unor relații de tip nou între state.

Tabloul complex al lumii con
temporane scoate în evidență 
mai mult ca oricînd necesitatea 
unei largi colaborări în cadrul 
comunității internaționale pentru 
eliminarea marelui decalaj eco
nomic, tehnico-științific, care

desparte țările în curs de dezvol
tare de statele dezvoltate și care 
constituie un obstacol in calea 
cooperării dintre națiuni, o sursă 
de neîncredere și tensiune.

Această cerință, precum și mu
tațiile care se produc în viața in
ternațională pun in evidență tot 
mai pregnant rolul crescînd al 
O.N.U., al instituțiilor sale spe
cializate în realizarea destinderii 
in lume și stimularea schimburi
lor de valori materiale și spiri
tuale între popoare, în afirmarea 
unor norme noi de conduită in
ternațională bazate pe respecta
rea principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității 
depline în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avanta
jului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu folo
sirea forței în relațiile dintre 
state.

Ținînd seama de aceste impe
rative ale epocii noastre, sîntem 
convinși că Organizația Mondială 
a Sănătății își va îndrepta cu 
precădere acțiunile în direcția 
realizării unei largi colaborări 
internaționale în domeniul pro
tecției sănătății mondiale, a ridi
cării generale a nivelului de via
ță și de sănătate al popoarelor, 
sprijinind, totodată, mai intens 
eforturile țărilor în curs de dez
voltare pentru lichidarea rămî- 
nerilor în urmă. în același timp, 
prin vocația sa de universalitate 
organizația este chemată să fie 
deschisă tuturor țărilor, să con
tribuie la punerea în valoare, în 
avantajul tuturor statelor, a ex
perienței dobîndite de fiecare 
țară, favorizînd accesul națiuni
lor la cele mai noi cuceriri ale 
științei.

Asigurîndu-vă că România va 
manifesta și de acum înainte a- 
celași interes pentru activitatea 
organizației, acordîndu-i întregul 
său sprijin în înfăptuirea operei 
nobile de intensificare a colabo
rării dintre state pentru protecția 
și ridicarea continuă a standar
dului de sănătate în lume, în fo
losul cauzei păcii, a prosperității 
și progresului popoarelor, urez 
succes deplin Organizației Mon
diale a Sănătății în acțiunile sale 
viitoare.

LUCRĂRILE AGRICOLE
Mal sînt de semănat 500 000 hectare cu porumb 
CU TOATE FORȚELE PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICĂ 

A LUCRĂRILOR I
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Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului LUDWIK SVOBODA 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace 

Tovarășului . LUBOMIR STROUGAL 
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al nostru personal, vă adresăm 
dv. și popoarelor Cehoslovaciei frățești un călduros salut tovărășesc și 
felicitări cordiale, cu ocazia celei de-a 28-a aniversări a eliberăm Ceho
slovaciei de sub jugul fascist. ,

Poporul român urmărește cu caldă simpatie și se bucura sincer de 
succesele obținute de Republica Socialistă Cehoslovacă în opera de edifi
care a socialismului, în anii care au trecut de la eliberare.

Sîntem convinși că, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre cele două țări, al întîlnirii și convorbirilor fruc
tuoase purtate recent la Praga, relațiile de prietenie trainică și colabo
rare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, vor cunoaște și în viitor o dezvoltare continuă in 
toate domeniile de activitate, spre binele popoarelor noastre, în interesul 
unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lumea în
treagă. , , K

De ziua marii sărbători, vă adresăm, stimați tovarăși dumneavoastră, 
popoarelor ceh și slovac, urări de noi și importante succese pe calea în
floririi Cehoslovaciei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
•l Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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FAPTUL! 
divers; 
Feriți linia! !

Doui Intlmplărl tragic* cu I 
cauze «imilare îndeamnă la re- i 
tlecție. După o petrecere la I 
bufetul gării Războleni (Alba), I 
Partenie Baciu a plecat spre 
casă pe calea ferată. La puțin I 
timp a fost surprins de un tren I 
fi accidentat mortal. După două • 
săptămini. V’ass Martin a pic- ■ 
cat spre casă in aceeași stare, I 
din același bufet. In momentul | 
cind traversa, fără nici o asi
gurare, calea ferată a fost sur- I 
prins de un tren. Deznodămin- I 
tul — același. Concluzia 1 Peste ' 
calea ferată nu se trece pe 7 I 
cărări.

Crește 
„familia" 
zimbrilor

Anul 1958 marca un eveniment | 
de seamă pentru fauna țării 
noastre : colonizarea, la Hațeg, I 
a primei perechi de zimbri. De I 
atunci și pină azi „familia- ’ 
zimbrilor a sporit necontenit, ■ 
Un recent ..tur de orizont" a- I 
rată că, în momentul de față, ’ 
in cele 4 rezervații naturale i 
— Hațeg, Trivale (Argeș). Dra- I 
goș Vodă (Neamț) și Poiana | 
Brașov — precum și In grădi
nile zoologice din București, I 
Birlad și Tg. Mureș trăiesc 22 I 
de zimbri (16 in rezervații, 6 in • 
parcuri zoologice) și că in cursul I 
acestei veri numărul lor va | 
spori cu 5 noi membri. Familia | 
zimbrilor — animale de legen- . 
dă pe plaiurile noastre — pro- I 
mite să redevină parte in'e- I 
grantă a faunei din tară.

Borsec de...
Viseu» *

Prospecțiunile efectuate de I 
specialiști ai întreprinderii geo- I 
logice de prospecțiuni pentru ’ 
substanțe minerale solide din I 
Capitală au pus în evidență pe I 
Valea Vlșeulul 70 de izvoare de I 
ape minerale. Avind debite cu- • 
prinse intre 0,01 și 0.3 litri pe I 
secundă, precum și o concentra- | 
ț-.e intre 500 și 2 200 mii;grame 
de bioxid de carbon la litru, I 
cele 70 de izvoare de ne Valea I 
Vișeului se anunță tot atitea • 
«urse de sănătate. «

Au greșit 
drumul

Lucrătorii serviciului de cir- | 
cuZafie din cadrul Inspectoratu
lui .udețean Bacău al Mini st e- I 
ru'.ui de interne au efectuat re- I 
cent un control pe drumurile • 
publice șl in unități deținătoare i 
de mijloace de transport auto. I 
Bilanțul ? Peste 200 de autovehi- | 
cule aflate in circulație (nu mai 
puțin de 143 aparțineau intre- I 
prinderii de gospodărie orașe- I 
ncască șț Autobazei ce trans- I 
port din municipiul Gheorghe < 
Ghcorghîu-De ■’) prezentau de- I 
fecțiuni tehnice. Pe de altă I 
parte, multe din ele erau 
parcate la domiciliile șoferilor | 
sau efectuau curse ilegale. Peste I 
600 de conducători auto, din cei | 
circa 1809 controlați, au fost , 
sancționați sau au primit aver- I 
tismente. Un bilanț care ar tre- I 
but să dea de gindif atit șoferi- ’ 
lor, cit ți conducerilor unităților 1 
respective.

Fără 
reducere

Gestionarele Rada Cliișcol și | 
Ana Stoica de la O.C.L. pro- . 
duse industriale Tirgoviște pri- I 
miseră dispoziție să reducă pre- | 
(urile la o serie de mărfuri pe 
care le aveau in magazin, Și, I 
după ce au chibzuit ele in fel | 
si chip, s-au apucat de treabă, 
împreună cu contabilele Maria I 
Constantinescu și Micșunica An- I 
dronescu, au trecut in inventa- I 
rele ocazionate de reducere ■ 
mărfuri mai multe decit cele | 
existente in gestiune. „Plusu- | 
rile" create in acest fel urmau 
să fie împărțite apoi frățește | 
H patru. Dar socoteala din... I 
magazin nu s-a potrivit deloc I 
cu cea din depozitul care le li- i 
vrase mărfurile. In consecință, | 
atit gestionarelor, cit ți contabi- | 
lelor complice li s-au întocmit 
dosare penale care le vor aduce, I 
cu siguranță, „cițtigul cuvenit". I 
Fără nici o reducere.

„Amnar" 
de înaltă 
tensiune

Aflat cu o turmă de oi la | 
păscut, ciobanul Aurel Comciuc 1 
din Viișoara (Neamț) voia să I 
fumeze o țigară. Dar n-avea I 
cu ce s-o aprindă. In apropie- | 
re se afla o linie de înaltă . 
tensiune. Ce-ar fi să ia foc I 
de la ea ? S-a socotit el cit | 
s-a socotit și... a început să se 
cațere pe un stilp. Ajuns sus, I 
cu ajutorul unei sirme, a făcut I 
contact cu linia electrică. Dai ’ 
nu a mai apucat să-și aprindă i 
țigara. Pentru că o flamă pu- I 
ternică l-a ars la mină, trin- | 
tindu-l la pămint. îngrijirile . 
medicale de urgenți l-au scos I 
în afara oricărui pericol. I
periența" cu „amnarul electric" 
n-o va uita însă.

Rubricd redoctato de I
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scinteii* .

AGITATORII, GAZETELE DE PERETE ' 
Șl SATIRICE, STAȚIILE DE AMPLIFICARE

«A

Munca politică în 
sprijinul reducerii 
efortului valutar. 
Uzina de utilaje și piese 
de schimb pentru industria 
materialelor de construcții 
din Capitală, agitatorii, ga
zetele de perete, emisiunile 
stației de radioamplificare, 
afișe și -----
manent 
citorilor, 
inginerilor 
deosebită * 
reducere a efortului 
lutar pentru realizarea 
angajamentului asumat de 
a incheia cincinalul în 
patru ani și cinci luni, 
începută în luna 
' acțiunea a 

la realizarea ... _ 
pină la sfirșitul a- 

in-

în acțiune împotriva risipei

panouri țin per- 
in atenția mun- 

tehnicienilor și 
însemnătatea 
sarcinilor de 

va

le!. A doua inițiativă a 
minerilor de la Horăst.i. 
însușită de minerii Gor- 
jului. a fost formulată 
astfel : „Numai cu 5 scin- 
duri recuperate in fieca
re schimb, in fiecare aba
taj frontal, se poate lucra 
cel puțin o lună ne an cu 
material recuperat**. Popu
larizarea amplă, prin ace
leași mijloace ale muncii 
politice de masă, a aces
tor Inițiative, cunoașterea 
și Însușirea lor au Început 
să dea primele roade.

Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii'

rial apărut vizează direct, 
fără cuvinte de prisos, un 
aspect concret. La rindul 
lor. cole 7 gazete satirice, 
deosebit de active, supun 
atenției manifestările de 
indisciplină, lipsa de preo
cupare pentru combaterea 
risipei, pierderii de timp 
etc. Fotografiile celor care 
inl.irzic la program sau 
părăsesc locul de muncă 
mai devreme, expuse la 
gazeta satirică centrală, 
bunăoară, au un puternic 
ecou. Cu deosebit succes 
sint utilizate, in ac',,''’;i 
scop, și „vitrinele calită
ții**. Aici sint expuse zil
nic. alături de produse de

muniștii din Fabrica de mo
bilă de la C.E.I.L. Satu- 
Mare desfășoară acțiuni 
politico-educative susți
nute pentru înlăturarea 
manifestărilor de risipă. 
Măsurile necesare comba
terii irosirii timpului, bu
năoară. au făcut recent o- 
biectul unor dezbateri șl 
convorbiri de la om la 
om. initiate de agitatori 
din organizația de bază 
nr. 2. Aici s-a ajuns la 
scurtarea cu 10 la sută a 
perioadei de fabricație la 
sufrageria ..Mangalia** ; în 
timpul cîștlgat «e rea
lizează lunar 13 garnituri 
de mobilă peste prevederi-

rllor a demonstrat tutu
ror lipsa de temei n pă
rerilor amintite. Constată
rile au fost dezbătute pe 
sectoare și locuri de mun
că cu maiștrii, șefii de e- 
chipe. Iar apoi cu masa 
saladaților. Ca urmare. In 
numai două luni. rebu
turile au scăzut cu 30 la 
sută. Și lupta împotriva 
risipei continuă !

loan VLAN GA

„Minutul pierdut
OCUZQ !“ 1° urma unei 
analize efectuate de co
misiile economice si co
mitetele de partid din in

pe ansamblul județului 
«e înregistrează o crește
re a folosirii timpului de 
lucru, în unele întreprin
deri numărul învoirilor si 
absențelor nemotivate se 
menține încă ridicat, ceea 
ce evidențiază rezerve 
ncvalorificatc încă.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii'

iunie 
contri- 

în u—
1972. 
buit 
lină, 
nulul trecut, a unor 
stal ații Si Piese de schimb 
de mare tehnicitate, care 
au permis economii de va
lută insumind 5 milioane 
200 de mii lei. Pe această 
bază, angajamentul .inu
lui în curs — a cărui înde
plinire este urmărită cu 
toată exigența — a fost ma
jorat. la capitolul economii 
de valută, la 8 milioane lei.

Maria BABOIAN

Două inițiative ale 
minerilor. ln iude’ul 
Gorj, mijloacele muncii 
politice de masă — gazetele 
de perete, stațiile de radio
amplificare, agitatorii — 
sint puse în slujba genera
lizării a numeroase iniția
tive. menite să asigure eco
nomii de materiale. De pil
dă. la Horăști-Motru toate 
colectivele de mineri s-au 
angajat să recuoercze. zil
nic. cite o armătură me
talică în plus fată de Dlan 
la fiecare loc de muncă, 
ceea ce va duce în acest 
an la economii de peste 
o jumătate de milion de

INFORMAȚII»

din activitatea organizațiilor de partid
Gazetele de pere

te militează pentru 
buna gospodărire. 
La Fabrica de porțelan din 
Alba Iulia. cele 5 gazete 
de perele — una centrală 
și 4 pe sectoare — prezintă 
în edițiile lor săptămina- 
le. prin articole scurte, 
obiectivele concrete ale 
fiecărui colectiv în lupta 
pentru gospodărirea judi
cioasă a materiei prime, 
utilizarea cit mai deplină 
a timpului de lucru, creș
terea calității produselor. 
..Gazetele de perete — ne 
spunea tov. Veronica San
du. secretara 
de partid al 
militează in 
pentru înfăptuirea 
tor sarcini. Fiecare

comitetului 
fabricii — 

nermanonță 
aces- 
mate-

înaltă calitate. produse 
necorespunzătoare, cu men
țiunea autorilor lor. Inte
resant se desfășoară lup
ta împotriva rebuturilor 
și în secții. La modelaj, 
citim pe un panou : ..Prin 
rebutarea unei forme de 
cești se pierd 3 Iei ; prin 
rebutarea unei forme de 
castron — 18 lei : prin re
butarea unei forme de 
farfurie — 5 lei". Eficien
ta acestor acțiuni susți
nute pe multiple planuri 
se vădește în rezultatele 
economice bune obținute 
de fabrică în ultimele 
luni.

Șlefan D1NICA 
corespondentul „Scinteii"

Nu, rebuturile nu 
sînt inevitabile ! Co_

ie Inițiale de plan. Ln or
ganizația de bază nr. 1, 
tirul criticii a fost îndrep
tat împotriva risipei de 
materiale. Pentru forma
rea spiritului gospodă
resc s-au organizat adu
nări de partid deschise, 
agitația vizuală a fost o- 
rientată spre acest obiec
tiv. la gazeta de perete 
s-a publicat un ciclu 
articole. Organizația 
bază nr. 3 a declanșat

de 
de 

o 
largă acțiune pentru a de
monstra linsa de temei a 
părerilor potrivit cărora 
..nu se poate lucra fără 
rebuturi". Pornind de la 
constatarea că se aruncă 
lunar, ne aoa... Someșului, 
circa 30 garnituri 
bilă, un colectiv 
studiat, pe fluxul 
țiunilor. cauzele

de mo
ca re a 

ooera- 
rebutu-

treprinderi din Ialomița, 
comitetul județean a tras 
concluzia că sint 
re acțiuni mai 
pentru creșterea „_____
de folosire a timpului de 
muncă. Demonstrând că 
fiecare minut irosit acuză 
pierderi ce se pot 
recupera, agitatorii, 
lectivele gazetelor de 
rete acționează pentru în
tărirea disciplinei, folosi
rea integrală a orelor de 
muncă etc. Rezultate deo
sebite a obținut. în pri
mul trimestru al anului, 
colectivul Filaturii de 
bumbac din Slobozia, un
de coeficientul de utili
zare a timpului de lucru 
a atins 98,3 la sută, față 
de numai 63 la sută, 
reprezenta în aceeași _
rioadă a anului trecut. Deși

necesa- 
hotărite 
gradului

greu
co-
oe-

cît 
oe-

Articole ale gaze- 
I telor de uzină, ga

zetelor de perete, 
programe ale brigă
zilor artistice de a- 
gitație sint consacrate 
acțiunii desfășurate în ju
dețul Brașov pentru redu
cerea consumurilor speci
fice. Bunăoară, gazetele de 
uzină „Tractorul", „Stea
gul roșu" și altele au pu
blicat anchete, opinii, iar 
unele gazete de perete — 
numere speciale avind ca 
temă fundamentarea mai 
judicioasă a consumurilor. 
Acțiunea susține măsurile 
stabilite în urma unui stu
diu inițiat, în 18 întreprin
deri, de către comitetul ju
dețean de partid, studiu 
care a avut drept obiectiv 
urgentarea ' ’ "
sarcinilor de __
consumurilor specifice 
materii prime și materiale, 
în așa fel îneît începînd cu 
trimestrul II să se lucreze, 
în toate unitățile cu nor
me îmbunătățite. Totodată, 
s-au inițiat acțiuni politi
ce de masă consacrate 
mobilizării eforturilor pen
tru reproiectarea unor pro
duse, subansamble șl repe
re, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație, reduce
rea rebuturilor, introduce
rea cu mai mult curaj a în
locuitorilor.

Nicotae MOCANU 
corespondentul „Scinteii

fundamentării 
reducere a 

de

Verticala noilor construcții de locuințe de pe șoseaua 
Colentina din Capitala

Foto : 8. Cristian

Noua piață agroaîimentară din Ârad
ARAD (Corespondentul „Scinteii", 

Constantin Simîon). — In urma u- 
nor ample lucrări de extindere și 
modernizare, la Arad a fost dată 
in folosință, cu mai bine de două 
luni înainte de termen, o nouă 
piață a g realimentară. Ea ocupă 
suprafața de 5 950 metri pătrați.

O parte din această suprafață 
este destinată unui număr de 10 
noi unități comerciale. Pe lingă alto 
dotări, intre care un grup sanitar și 
dormitoare pentru producători, pia
ța asigură condiții bune de păs
trare și servire a mărfurilor. La

rindul lor. unitățile comerciale sînt 
înzestrate cu instalații de încălzit, 
de alimentare cu apă caldă si reo^. 
iluminat fluorescent etc. Noul o- 
biectiv comercial asigură condiții 
din cele mai bune pentru aprovi
zionarea cu Droduse agraaljm?nta
re a locuitorilor municipiului Arad.

— —

Lăsați microfoanele deschise, 
tovarășe stewardese!

„Stimați pasageri. comandantul 
și echipajul său vă urează bun 
venit la bordul acestui avion 
AN 24... Vom ajunge la Oradea 
după aproximativ o oră și zece mi
nute, zburind la înălțimea de 
5 500 m, cu o viteză de 425 km pe 
oră... Vă rugăm să vă legați centu
rile de siguranță. Nu fumați in 
timpul decolării... Comandantul și 
echipajul său vă doresc călătorie 
plăcută".

După ce a mai adăugat „mulțu
mesc", vocea din microfon s-a 
stins.

Și pasărea de oțel, purtind 50 
de pasageri, a săgetat văzduhul. In 
mai puțin de un minut am și înce
put să navigam in oceanul aerian. 
Unii citeau ziare, reviste. Alții 
priveau prin hublou: luind înălți
me, nava s-a înscris pe culoarul a- 
erian...

...De la 4 000 metri altitudine, din 
perimetrul Ploieștiului, se disting 
bine Combinatul petrochimic de la 
Brazi, rafinăriile, cartierele noi din 
nordul orașului. Luăm înălțime: 
5 000, apoi 5 500 de metri. Jos. ca pe 
un uriaș ecran panoramic, cu mar
ginile lui de necuprins, imaginile 
se derulează minut cu minut. Dis
tingem. la confluența Doftanei cu 
Prahova, zidurile muzeului Dofta- 
na ; apoi, La dreapta, Cimpina șl 
la .stingă Tirgoviște — fosta re
ședință de scaun a Țârii Românești. 
Lingă zidurile vechii cetăți — con
strucții noi: sint oare contururile 
noii uzine de strunguri sau ale uzi
nei de oțeluri aliate ? Lăsăm in 
urmă crucea de pe Caraim an. 
creasta Pietrei Craiului. Ajun
gem in masivul Făgărașllor — 
munți cu metereze ascuțite și văl 
abrupte, tăiate parcă cu lama. Pen
tru cîteva clipe, ochiul nu se mai 
satură desfătindu-se: priveliști de 
o grandoare nemaiintilnită se des
chid privirii în dreptul lacului de 
acumulare căruia îi ține piept ba-

K_____________ _________

rajul de La Vidraru. De aici, din 
creier de munți, pe firul întorto
cheat al Argeșului, se vede foarte 
bine, coborind la vale, pină aproa
pe de Pitești, salba de hidrocen
trale, durată abia de un deceniu, 
printr-o muncă tenace, de mina 
omului. Survolăm orașele Făgăraș 
și Victoria, traversăm firul Oltului, 
privim Clsnădia, localitate recunos
cută pentru renumitele ei covoare, 
și Avrigul lui Gheorghe Lazăr, în
temeietorul școlii românești. Loca,- 
litățile par niște oaze legate între 
ele de țesătura căilor de comuni
cație.

Sintem la jumătatea drumului. 
Am trecut de Sibiu și după 4—5 
minute de zbor trecem peste 
Mureș, avind in stingă Sebeșul și 
AJba Iulia. De aceste meleaguri se 
leagă începuturile și desăvirșirea 
unității de stat a României: in 1599 
Mihai Viteazul intra triumfător in 
Apulum... Trei secole mai tîrziu, 
la 1 decembrie 1918, pe cimpul lui 
Horea, intr-o mare adunare popu
lară. s-a împlinit năzuința secu
lară a unirii Transilvaniei cu Ro
mânia. Dacă avionul ar fi zăbovit 
cileva clipe, suspendat, pe dreapta 
am fi zărit, la locu] de confluență 
a Tirnavelor cu Mureșul, Blajul cu 
Cîmpia Libertății — evocînd eve
nimentele revoluționare din 1848. 
Tăiem în linie dreaptă distanța 
Bucuresti-O-adea. Clipă după cli
pă — alte locuri, alte imagini. Sur- 
voilnd Carpații Apuseni, zărim 
Abrudul, apoi Cimpenii — locul de 
unde, în 1784, moții lui Horia, Cloș
ca și Crișan au pornit răscoala îm
potriva nedreptăților sociale și na
ționale — traversăm masivul Vlă- 
deasa, cu a lui renumită stațiune 
montană Stîna de Vale...

...Tresar. Prin microfon sîntem 
înștiințați: „Stimiți pa :■ eri. pes
te citeva minute at'rizâm la Ora
dea. Vă rugăm si vi legați centu
rile de sîgurar.țl și să r. i f ’Tiați. 
Mulțumesc" Si dio u î-.s-ti:c-i- 
rele de bord ne îmbie cu bom

boane. (Aici se impune o preciza
re : itinerarul despre care am vor
bit a fost reconstituit „la sol" cu 
ajutorul experimentatului coman
dant de aeronavă Aurel Enache ! 
In timpul zborului nu ni s-au dat 
alte Informații in afara celor amin
tite).

...De cite ori n-am zburat pe cer 
senin și, privind din piscul înalt 
al avionului, n-am încercat senti
mentul că mă aflu deasupra unui 
uriaș amfiteatru, că-mi văd o 
parte din țară ca in palmă, 
că văd o bucățică din har
ta României la scară natu
rală ! Dar eu nu sint decit 
unul dintre cei 1 500 de pasageri 
zilnici ai căilor aeriene ale țârii și 
n-am străbătut, într-o zi, decît una 
dintre cele peste 40 de rute inter
ne prin care TAROM brăzdează 
cerul țării.

Mi-ar fi greu să-ml închipui aici, 
pe pămînt, un amfiteatru In care 
1 500 de oameni — de-al locului 
sau străini — să audieze, intr-o 
oră, o prelegere atit de vie și de 
neuitat despre istoria și geografia 
de ieri și de azi a României, ca 
cea pe care o pot face — in con
diții inedite și deosebit de agrea
bile — de la înălțime, stewardesele.

Stimate și simpatice stewardese ! 
Serviți-ne bomboane pentru rău 
de înălțime ! Spuneți-ne să ne le
găm centurile de siguranță și să nu 
fumăm la decolare și aterizare 1 
Dar lăsați microfoanele deschise! 
Nu pentru a ne ține conferințe, ci 
pentru a marca măcar cîteva punc
te de reper pe acest itinerar. Și 
folosiți-le cum știți mai bine pen
tru a ne face să gîndlm că într-o 
oră de zbor am răsfoit un manual 
de istorie. Și unul de geografie.

Atunci, la încheierea zborului, 
vă vom spune șl noi în tradițio
nalul vostru cod de politețe avia
tică de două ori : „Vă mulțu
mim !“.

C. MORARU

___________ J

Ce folos a As sectoruhii flv. de activilate 
propunerile echipelor cetâtenestl ?

De fiecare dată, vizitele echipelor de control 
obștesc se soldează cu numeroase sugestii și propu
neri privind perfecționarea activității de servire 
publică din unitățile verificate. Am solicitat cîtorva 
conducători de unități să prezinte, in cadrul rubricii 
nnastre, propunerea ce li se pare a fi cea mai va
loroasă, împreună cu rezultatele concrete ale aplicării 
ei. Cum rindurile de mai jos nu epuizează nici pe de
parte intenția anunțată, așteptăm, in continuare, noi 
colaborări din toate domeniile in care acționează 

controlul obștesc.

Organizarea unităților după sistemul

conexiunii
De unde pină acum se 

încetățenise ideea specia
lizării stricte a fiecărei u- 
nități de servire publică 
aparținind cooperației 
meșteșugărești, recent, la 
sugestia mai multor echi
pe cetățenești, am schim
bat radical sistemul or
ganizatoric. Am adoptat 
sistemul conexiunii profi- 
lelor. Astfel, in unitățile 
de croitorie-bărbați am 
introdus și activitățile de 
croitorie-damă, lenje- 
rie-bărbați, remaiat cio
rapi, tricotaje. La unită
țile de croitorie femei am 
introdus activitățile de 
corsetârie, mode-pălării, 
remaiat ciorapi etc. După 
acest sistem organizatoric 
funcționează in prezent 
circa 40—50 la sută din 
rețeaua unităților de pro
fil din Capitală, cu pre-

serviciilor
cădere in complexele din 
cartiere. In plus, am sta
bilit ca toate cele 5 noi 
unități CROLUX (in curs 
de înființare) să fie orga
nizate după același sistem 
al conexiunii activităților. 
Rezultatele sint deosebit 
de avantajoase atit pen
tru noi, cit, mai ales, pen
tru clienți: aceștia pot so
licita mai multe servicii 
în aceeași unitate, a cres
cut capacitatea de satis
facere a solicitărilor prin 
utilizarea superioară a ca
pacității de lucru din ate
liere etc.

Grigore MOSOR 
vicepreședintele 
U.C-M.M.B. din ramu
ra confecfii-încâlțâ- 
minte-prestâri 
neindustriale

Igienizarea transportului piinii

Numeroase observații 
ale echipelor cetățenești 
vizau procedeul necores
punzător de ambalare și 
manevrare a unor produ
se de panificație, din care 
cauză in timpul transpor
tului ele iși pierdeau din 
aspectul comercial. In
tervenția controlului ob
ștesc, in vederea schimbă
rii procedeului de trans
port și ambalare a piinii 
la Tg. Mureș, a coincis cu 
preocupările noastre de a 
găsi soluții moderne, efi

ciente. In acest fel, con
ducerea întreprinderii a 
hotărit schimbarea nave
telor existente din lemn 
cu navete confecționate 
din material plastic. La 
scurt timp după decizie, 
propunerea s-a aplicat în 
practică, două dintre Sec
țiile noastre fiind dotate 
cu noile tipuri de navete.

Gh. NEMEȘ 
directorul întreprin
derii de morărit și pa
nificație Tg. Mureș

Condiții mai bune de practicare 
a turismului

O propunere deosebit 
de valoroasă consemnată 
in registrul unic de con
trol obșteso al unității 
noastre — și care apar
ține echipei formate din 
Cornel Henegaru, Ilie 
Glodariu și Cornel Me- 
drea de la uzina „Inde
pendența" — se referă la 
Pădurea Dumbrava: „Pen
tru o legătură mai direc
tă cu orașul a numeroși
lor vizitatori ai Pădurii

Dumbrava este neapărat 
necesară prelungirea li
niilor de autobuz nr. 2 și 
23 pină la complexul tu
ristic (cu o capacitate de 
peste 500 de locuri ca
zare) : tot aici se impune 
înființarea unul punct de 
desfacere a presei și 
instalarea a cel puțin 
două posturi de telefon 
public”. Deși am luat 
imediat legătura cu con
ducerea întreprinderii de

transporturi Sibiu și cu 
cea a direcției județene 
de poștă și telecomunica
ții, pină acum măsu
rile preconizate au fost 
luate doar pe jumă
tate: întreprinderea de 
transporturi a prelungit 
pină la complex doar li
nia de autobuze nr. 23, iar

problemele care reveneau 
poștei și telefoanelor au 
fost complet uitate. Să 
sperăm insă că nu pentru 
totdeauna...

Ion MARGINEANU 
directorul O.J.T. — 
Sibiu

In loc de reclamații, o evidență

clară a comenzilor

Echipele de control ob
ștesc care verifică unită
țile cooperației meșteșu
gărești brașovene au sem
nalat in mai multe rin- 
duri că termenele fixate 
pentru comenzile clienți- 
lor sint prea mari (în 
comparație cu posibilită
țile de execuție, ale me
seriașilor din ateliere), li
nele comenzi se execută 
„peste rind", preferențial, 
iar atunci cind clienții 
doresc să obțină devansa
rea lucrărilor, trebuie să 
fie „atenți" cu meseriașii. 
Cauza anomaliilor ? In

unități nu exista o evi
dență la indemina cliert'i* 
lor incit aceștia să poată 
constata dacă comenzile 
lor au fost programate co
rect sau nu. Ce ni s-a 
propus și am și realizat ? 
Introducerea unor tabele 
afișate in care se înscriu 
lucrările clienților în or
dinea sosirii lor. De cind 
am adoptat respectivul 
sistem, reclamațiile aproa
pe că au încetat.

IuIIu SZEKELY 
președintele U.J.C.M. 
Brașov

Diversificarea serviciilor

Echipa de control ob
ștesc condusă de tovară
șul Vasile Rudei a pro
pus amenajarea în munfi- 
cipiul Botoșani a unei 
cofetării pentru copii. 
S-a apreciat — pe bună 
dreptate — că actua
lele cofetării dispun de 
spații restrînse, care nu 
creează un mediu ambiant 
pentru copii. Ca urmare a 
măsurilor luate de noi, 
începind cu această lună, 
copiii botoșăneni vor pu
tea consuma produsele de 
cofetărie solicitate, intr-un 
local amenajat corespun
zător în „Piața 1907".

Dumitru PUIU 
directorul Direcției 
comerciale a județului 
Botoșani

★

Echipa de control ob
ștesc care controlează u- 
nitățile cooperativei noas
tre a propus să extindem 
atelierele de reparații. 
Totodată, ni s-a pro
pus să trecem la fa
bricarea săpunurilor fine, 
întrucât toate aceste pro
puneri reflectau cerințele 
reale ale populației, ne-am 
preocupat de rezolvarea 
lor operativă. Astfel, am 
deschis un atelier de re
parat umbrele și acum fa
cem pregătiri pentru în-

Pină acum, cea mai va
loroasă propunere mi s-a 
părut a fi propunerea fă
cută de echipa de control 
obștesc condusă de mais
trul Mihai Lupu, cu pri
vire la prelungirea tra
seelor autobuzelor pînă la 
capătul zonei industriale 
a orașului și amenajarea 
in principalele stații de 
autobuze a unor încăperi 
(cabine cu bănci) pen
tru protejarea călătorilor 
pe timp de ploaie și nin
soare. Ambele propuneri 
au fost însușite și apli
cate in practică.

Comeliu MARIN 
directorul I.G.C.L 
Botoșani

★

ceperea producției de să
punuri fine. In vederea 
extinderii prestărilor de 
servicii către populație, 
am început construcția u- 
nui microcomplex „Lemn- 
Metal", situat in cartierul 
de blocuri de locuințe din 
piața „Decebal". unde ur
mează să deschidem 6 u- 
nități noi.

Iile GREIERE 
președintele coopera
tivei „Lemn-Metal* — 
Bistrița
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Prin muncă de zi cu zi, printr-o largă mobilizare de forțe, 
Capitala confirmă realismul angajamentului patriotic:

ACȚIUNEA ȘI EXEMPLUL COMUNIȘTILOR
..Cincinalul patra

ml și jumâtato'- — un 
cuvint hotărît, un simbol 
al capacității creatoare, o 
elocventă dovadă a forței 
de mobilizare și acțiune 
a comuniștilor, b tuturor 
oamenilor mun-cii din Ca
pitală. Un cuvint dat 
care est? onorat zi de zi 
prin fapte. Cum au 
«climat organizațiile tie 
partid, comuniștii in pe
rioada care a trecut de 
Ia lansarea acestei che
mări ? In ce direcții au 
fost șt sint concentrate 
•forturile ?

CUVINTUL DE ORDI
NE : MOBILIZAREA
TUTUROR REZERVE
LOR INTERNE. Pc bara 
indicațiilor comitetului 
municipal de partid, in 
toate unitățile economice 
alo Capitalei au fost cre
ate largi colective de in
gineri. economiști, tehni- 
c eni, maiștri și munci
tori, cunoscută pentru 
vasta lor experiență in 
muncă : aceste colective 
au analizat cu exigență și 
răspundere posibilitățile 
concrete de sporire a pro
ducției prin utilizarea 
rațională a capacităților 
de producție existente, 
generalizarea schimbului 
II. introducerea și extin
derea schimbului III, 
creșterea productivității 
muncii, devansarea ter
menelor de punere in 
funcțiune a unor obiec

tive de investiții. Colec- 
t.vele au acționat în în
treprinderi sub directa 
îndrumare a organizațiilor 
dc partid, pe bara unui 
program detaliat elaborat 
de comitetul municipal 
de partid, astfel incit, 
practic, nu a rămas nici 
in sector de activitate 
care să nu fie supus unei 
analize temeinice asupra 
rezervelor interne de 
creștere a producției și a 
eficienței economice. Dez
bătute cu comuniștii, in 
adunările generale aie 
oamenilor muncii. în 
multe întreprinderi s-au 
evidențiat posibilități de 
a realiza cincinalul in 
mai puțin de patru ani 
și jumătate — ca, de 
exemplu : Fabrica de 
confecții și tricoiaje- 
Rucurești. uzinele ..Auto
matica". ..Grivița roșie-', 
..Policolor" ș.a.

PESTE PREVEDERI. 
numai produse de 
înaltă tehnicitate. 
în lumina indicațiilor 
Conferinței Naționale a 
P.C.R.. ale secretarului 
general al partidului, co
mitetul municipal, orga
nele și organizațiile de 
partid au acționat ferm 
pentru concretizarea tu
turor depășirilor valorice 
ale sarcinilor de plan in 
produse fizice, de înaltă 
tehnicitate, necesare atît 
cerințelor interne, cît și 
exportului. Iată citeva e-

x-emple : mijloace de au- 
tomatizare in valoare de 
peste un miliard Ici ; 
452 900 kW motoare elec
trice de 0,25 kW și peste; 
501 mii kVA transforma
toare ți autotransforma- 
toare de puteri de 10 
kVA și peste.

REALIZAREA SARCI
NILOR ECONOMICE CE
RE COMPETENTĂ SI 
RĂSPUNDERE. Din acți
unea de fundamentare a 
măsurilor privind reali
zarea cincinalului in 
patru ani și jumătate s-a 
desprins necesitatea in
tensificării preocupărilor 
pentru îmbunătățirea cu
noștințelor economice și 
întărirea răspunderii po
litice a tuturor activiști
lor. a cadrelor de condu
cere din întreprinderi. In 
acest sens, comitetul mu
nicipal de partid a adop
tat un program complex, 
pe o perioadă de un an. 
care prevede o pregătire 
adecvată a membrilor bi
rourilor comitetului mu
nicipal și ale sectoarelor, 
a activului salariat și ob
ștesc. Pentru reprezen
tanții muncitorilor in co
mitetele și consiliile oa
menilor muncii s-au ini
țiat cursuri pe probleme 
de conducere a producției 
și de eficientă economică.

CONDUCEREA ACTI
VITĂȚII ECONOMICE 
ÎNSEAMNĂ ACȚIUNE 
PERMANENTA. MUNCA

POLITICĂ INTENSĂ,
CONTROL RIGUROS.
S-a încetățenit, ca’ o me
todă de lucru a comitete
lor municipal .și ale sec
toarelor de partid, a or
ganizațiilor dc partid din 
întreprinderi, analiza sis
tematică și exigentă, la 
fața locului, în unități, a 
modului în care se traduc 
în viață măsurile, se re
alizează sarcinile și an
gajamentele asumate. Ci
teva exemple de dată re
centă : o plenară lărgiiă 
a sectorului 4 de partid 
a analizat stadiul aplică
rii măsurilor dc moder
nizare a producției și de 
autoutilare : in întreprin
derea „Flacăra roșie", 
din inițiativa comitetului 
de partid, s-a făcut o 
amplă analiză asupra ca
lității producției.

întreaga muncă politică 
de masă din întreprinderi 
a fost orientata spre în
țelegerea de către toți 
oamenii muncii a sarci
nilor și răspunderilor ce 
le revin in valorificarea 
rezervelor interne și creș
terea eficienței. S-au ini
țiat în multe unități ac
țiuni politico-educative cu 
un pronunțat caracter de 
masă, care pun accent pe 
creșterea răspunderii sa- 
lariaților pentru moder
nizarea tehnologiilor și 
produselor, gospodărirea 
rațională a resurselor 
materiale.

PESTE PLAN - PRODUSE FIZICE UTILE ECONOMIEI

în 28 de luni care au trecut din acest cincinal, industria Capitalei
a realizat suplimentar, fa|â de sarcinile curente de plan :
• 5 800 tone laminate finite pline din oțel
• 146 000 kW motoare electrice de 0,25 kW și peste
• 58 000 anvelope auto, tractor și avion
• 61 locomotive Diesel hidraulice de 350—700 CP
• 3 000 000 bucăți tricotaje
• 292 milioane lei confecjii-lexlile
• 15 000 tone ulei comestibil.

EXPORTURILE CRESC Șl SE DIVERSIFICĂ
Comparativ cu anul 1970, în acest an volumul exportului crește 

cu 73.4 la suta, ponderea industriei constructoare de mașini în 
totalul exportului industriei sporind de la 27,4 la sutâ, la 35,6 la 
sulă. In patru luni din aceri an, sarcinile de plan la export au fost 
depășite cu aproape 40 milioane lei valută.

DIN 4 PRODUSE - UNUL ESTE NOU
• Ponderea produselor noi și reproiectate a ajuns, în prezent, la 

aproape 26 la sută din totalul producției, față de numai 7 la sutâ 
cît era prevăzut în 1971 și 20,7 la sută pe întregul an 1973. 
Cu alte cuvinte, din patru produse, unul este nou.

IN CONTUL ECONOMIILOR Șl BENEFICIILOR
• în 27 de luni s-au economisit peste 25 235 tone metal, 14 000 mc 

material lemnos, 375 400 tone combustibil convențional, 257 245 
mii kWh energie electrică ș.a.

• în primul trimestru din acest an, gradul de rentabilitate în in
dustrie a crescut la 18,1 la sută, față de 14,9 la sută cît era 
în 1970. în 27 de luni din acest cincinal s-au realizat beneficii su
plimentare in valoare de peste 2,3 miliarde lei, 25 la sutâ fiind 
obținute în industrie.

Rezultate ale unor
initiative valoroase

1

Cite din inițiativei? valoroa
se apărute in întrecere ne apli
că in unitățile economice ale 
Capitalei ? La această între
bare ne răspunde tovarășul 
Gheorghe Stuparu, președinte
le Consiliului municipal al sin
dicatelor București.

— Practic. 48 dc inițiative. Zece 
din acestea sînt urmările in mod 
deosebit. Ele vizează : folosirea in
tensivă a capacităților de produc
ție ; modernizarea tehnologiilor de 
fabricație și a produselor, creșterea 
competitivității acestora : diminuarea 
stăruitoare a consumurilor de ma
terii prime și materiale : întărirea 
stabilității forței de muncă ș.a.

— Care sint cele mai impor
tante ?

— în acțiunea pentru o cit mai 
bună valorificare a materiilor pri
me și materialelor. întâlnim — în 
variante si cu denumiri diferite, co
respunzătoare profilului fiecărei u- 
nități — inițiativa „Nici un gram 
dc metal în plus, nici un gram pier
dut". declanșată la uzinele „23 Au
gust". Ea se regăsește la „Semă
nătoarea" sub numele : „Din deșeuri 
— repere noi" ; la Fabrica de stofe 
de mobilă : „Nici un gram de fir 
pierdut, nici un gram de fir in 
plus" ; în secțiile de croit de la fa

brica de confecții și tricotaje o re
găsim întrupată in ..procesul mili
metrilor" ; pe șantierele de con
strucții de la I.C.M. 5. inițiativa are 
denumirea : „Nici un gram de fier- 
beion și de ciment risipit-'.

— Și ce eficacitate au In pro
ducție ?

— De pildă, în primul trimestru 
*.c„ prin aplicarea unora din aceste 
initiative, s-au economisit : la uzi
nele „23 August" — 210 (one me
tal ; fabrica de confecții și trico
taje — țesături de lină în valoare de 
circa 7,5 milioane Iei : Ia fabrica 
„Dîmbovița" — peste 12 500 kg tal
pă și mai mult de 4 050 mp piele. 
O altă inițiativă : „Fiecare inginer 
și tehnician să realizeze, in afara 
sarcinilor de serviciu, prin noi so
luții tehnice, un volum de economii 
echivalent cu minimum retribuția sa 
anuală", apărută la fabrica de ca
bluri și materiale electroizolante, 6-a 
extins de la 58 de unități in anul 
trecut, la 78 în acest an. In 15 luni 
de la aplicare, unitatea care a ini- 
tiat-o a obținut o eficiență de peste 
28 milioane lei.

— Cum s-a preluat inițiativa 
de la uzina „Rulmentul" Bra
sov ?

— „Micronul, gramul și secunda 
— in slujba eficienței economice" 
are un larg răsunet in Capitală. A
fost insusLtă la „Autobuzul*. 
U.M.G.B., F.E.A., uzina de cinescoa
pe ș.a. Institutul de cercetări și pro
iectări alimentare a preluat această 
inițiativă, ooncretizind-o în obiective 
cum ar fi : ridicarea calității și e- 
iicientei soluțiilor tehnice alese, e- 
conomii de materiale in special din. 
import, reducerea suprafețelor des
fășurate și a volumelor construite 
ș.a. Ne preocupă extinderea acestei 
inițiative,. încă in trimestrul curent, 
la alte fabrici si institute.

Uzina „Timpuri Noi" d»n București. Colectivul acestei întreprinderi, concomitent cu dezvoltarea, diversificarea și modernizarea producției, se preocupă intens de finalizarea unor noi obiective de investiții. în imaginile 
noastre : unii din fruntașii uzinei ; fruntași sînt, de fapt, în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, toți muncitorii, tehnicienii și inginerii marii întreprinderi din Capitală Foto : E. Dichiseanu

— Ce mai frinează o mai lar
gi popularizare și generalizare 
a diferitelor inițiative ?

— Obiectiv vorbind, nimic. Dar 
mai există prin unele întreprinderi 
perioade de „fluxuri-* sau „reflu
xuri" in acest domeniu. Problema 
generalizării inițiativelor — iată na 
punct forte al activității noastre, a 
sindicatelor.

SÎNT URMĂRITE CU STĂRUINȚĂ OBIECTIVE DE PRIM ORDIN

Creșterea productivității muncii
Prin creșterea productivității muncii. In 

cincinal se va obține un spor de producție 
de 21.1 miliarde lei. Deci, mărirea forței 
productive a muncii reprezintă principalul 
factor în îndeplinirea cincinalului inainle 
de termen. In patru luni din acest an. pla
nul dc creștere a productivității muncii a 
fost realizat in proporție de 101.2 la suta, 
inregistrindu-se un spor de 27,7 la sutâ față 
de anul 1970. Circa 68 la sulă din sporul pro
ducției globale industriale s-a obținut pe 
seama productivității muncii. Multe din În
treprinderile Capitalei dețin adevărate re
corduri în ce privește sporurile de produc
tivitate a muncii, intre care : uzinele ,.Elec
tro tehnica-'. „Automatica", „Polioolor", u- 
zina de medicamente și uzina de mecanică 
fină. Filatura românească de bumbac, fabri
ca de confecții și tricotaje ș.a.

Uzina de mecanică fină. uzină a înaltei 
productivități. Aici, față de nivelul anului 
1971. in 1972 productivitatea muncii a sporit 
cu 13.7 la sută, iar in acest an va crește cu 
32.9 la sută, urmind ca pină la sfirșitul cin
cinalului să se dubleze. In patru luni din 
acest an. planul la productivitatea muncii a 
fost îndeplinit în proporție de 103.8 la sută.

— Acest rezultat — ne-a spus tov. Valeri u 
Matache, inginerul șef al uzinei — are la 
bază amplul program de acțiune adoptat 
pentru intensificarea muncii de concepție in 
vederea mecanizării și automatizării proce
selor de producție, perfecționării tehnologii
lor de fabricație, organizării științifice a 
muncii.

Intr-adevăr, măsurile adoptate pină în

Generalizarea schimburilor II și III
Prin îmbunătățirea coeficientului de schim

buri urmează sa se realizeze 16,3 miliarde 
Iei din producția suplimentară a industriei 
bucureștene în actualul cincinal. Cum a e- 
voluat dinamica acestui coeficient ? Tn anul 
1971. pe ansamblul industriei Capitalei, coe
ficientul numărului de schimburi al mașini- 
lor-unelte de prelucrat metale era de 
1.9 in secțiile de bază și de 1.6 în cele auxi
liare. In 1972, mărimea acestuia a fost de 2.1 
fi, respectiv, de 1,7. Dar în primul trimes
tru al anului 1973 la ce nivel s-a ajuns ? 
Coeficientul mediu de schimburi s-a ridicat 
in secțiile de bază la 2,21. iar in secțiile au
xiliare La 1.8.

Dacă acestea sînt mediile, trebuie precizat 
că in multe întreprinderi, care au aplicat cu 
fermitate măsuri energice pentru generali
zarea schimbului II și extinderea schimbu

prezent — reprezentând ca număr jumătate 
din cele prevăzute pentru întregul an — se 
referă la : reducerea cu peste 70 la sută a 
manoperei la executarea unor repere, prin 
fabricarea acestora pe strunguri automate 
și înlocuirea operației de danturare cu ștan- 
țarea fină : extinderea deservirii de către un 
singur muncitor a mai multor mașini — in 
prezent, un muncitor lucrează la două ma
șini de rectificat filet, iar un reglor îngrijește 
șase strunguri automate ; raționalizarea flu
xului tehnologic : dotarea sectoarelor de fa
bricație cu S.D.V.-uri complexe de un înalt 
randament.

Ce a însemnat pentru colectivul uzinei 
realizarea unor ritmuri susținute de creș
tere a productivității muncii ? Obținerea unui 
avani de 2 luni și zece zile în îndeplinirea 
cincinalului, colectivul întreprinderii anga- 
jindu-se recent să-l încheie în mai puțin dc 
patra ani și jumătate.

Pentru a respecta realitatea, se cuvine să 
spunem că rezultatele in domeniul creșterii 
productivității muncii puteau fi și mai bune 
dacă. în patru luni ale acestui an. toate între
prinderile își îndeplineau integral planul la 
acest indicator esențial al activității eoonomi- 
ce. Cum explică restanțele in acest domeniu 
unități ca „Electronica", uzina de mașini grele, 
F.M.U.A., uzina mecanică de utilaj chimic și 
comitetul de partid al sectorului 2 ? (întru
cât lucrurile trebuie analizate temeinic, vom 
reveni in paginile ziarului asupra măsurilor 
tehnico-organizatorice și politico-educative 
menite să înlăture râminerea in urmă, sâ 
ducă la realizarea și depășirea dc către aces
te unități a planului productivității muncii).

lui III. rezultatele în domeniul creșterii co
eficientului de schimburi in secțiile de bază 
sint incomparabil superioare ; este vorba de 
uzina „Autobuzul" — cu 2.34. „Electromag
netica" — 2,41, „Electroaparataj" — 2,65, 
UREMOAS — 2.34. Uncie unități însă fac 
notă discordantă, eu bunele realizări. Cazuri 
concrete : Fabrica de ventilatoare, F.M.U.A., 
uzina mecanică de utilaj chimic, cu coefi
cienți de schimburi sub nivelul mediei pe 
industria Capitalei.

Ce indică „radiografiile" dc detaliu ? La 
uzina mecanică de utilaj chimic, coeficien
tul mediu de schimburi a fost, in trimestrul 
I al acestui an. de 1,95 ; pentru anii urmă
tori din cincinal, conducerea uzinei nu ne-a 
putut oferi nici un fel de informații în acest 
domeniu, deoarece nu există date estimative.

— Principala deficiență — ne spune loc

țiitorul secretarului comitetului de partid pe 
uzină. Virgiliu Enaru — care împiedică reali
zarea unui coeficient de schimburi bun con
stă in lipsa forței de muncă. Pentru acest 
an și anul viitor, în vederea îndeplinirii 
sarcinilor cincinalului în patru ani și jumă
tate, ne sint necesari in plus cel puțin 1 280 
de muncitori, cu categorii de calificare me
dii. corespunzătoare coeficientului de înca
drare a lucrărilor.

La intrebarea : cine să vă asigure mun
citorii de care aveți nevoie, factorii de răs
pundere din uzină au... ridicat din umeri. 
Noile măsuri de îmbunătățire a struoturilor 
organizatorice nu au dus in întreprindere la 
rezultatele scontate, intrucît doar 64 de cadre 
calificate au trecut sâ lucreze ca muncitori. 
Singura problemă care a putut fi soluționată 
a fost întărirea asistenței tehnice pe schim
buri. Directorul uzinei, ing. Paul Florescu,

Devansarea unor investiții
Prin punerea mai rapidă in funcțiune șî 

reducerea perioadei de atingere a parame
trilor proiectați la noile capacități, in acest 
cincinal se va realiza o producție suplimen
tară dc 8.3 miliarde Iei în industria Capita
lei. Ce rezultate s-au obținut pină acum in 
acest domeniu ?

• Nouă ]uni ciștigate la punerea în func
țiune a unei capacități suplimentare la 
uzina „Electromagnetica" determină un spor 
de producție de 40 milioane lei în acest an 
și de 140 milioane lei la nivelul anului 1973.

• In urma dezvoltării întreprinderii 
„UREMOAS" și avansului de timp în care 
se va realiza aceasta, se va obține o creș
tere a producției, in cincinal, cu 250 mi
lioane lei.

• Contribuția noilor secții de țevi Irase, 
țevi cazane și țevi tratate de la uzinele 
„Republica", care vor fi predate definitiv 
beneficiarului în cursul acestui an, §e va 
materializa pină la sfârșitul cincinalului 
lntr-o producție suplimentară de 175 mili
oane lei.

Pină acum au „comprimat" timpul con
structorii și beneficiarii de la noua capaci
tate a uzinei „Autobuzul", cu un an : Uzina 
de mașini grele, unde dezvoltarea secțiilor 
de subansamble cazane și subansamble su
date a fost redusă cu cite 6 luni ; de ase
menea. s-au integrat mai repede in circuitul 
producției anumite cappcități de la Uzina de 
mașini electrice, uzina „Pollcolor", Fabrica de 
cabluri și materiale electroizolantc ș.a.

Și in acest an continuă intens bătălia cu 
timpul. Pc numeroase șantiere, ritmul de 
execuție a fost accelerat de la o decadă la 
alta, astfel că un mare număr de noi capa
cități se vor afla in curând în faza probelor 
tehnologice sau vor intra efectiv In funcți

ne-a înfățișat citeva din preocupările pentru 
stabilizarea forței de muncă. între altele, 
ne-am notat : darea în folosință a două că
mine de nefamiliști, cu o capacitate de 600 
dc> locuri, și a unei cantine in incinta fabri
cii. Puțin, foarte puțin față de cerințele de 
cadre calificate ale uzinei, mai ales că a- 
ecasta se 3flă in plină dezvoltare, aici des- 
fășurindu-se importante lucrări de investiții.

• Din ancheta noastră a rezultat că prin
cipala problemă care se cere rezolvată pen
tru generalizarea schimbului II și extinde
rea schimbului III in toate unitățile indus
triei Capitalei constă in lipsa forței dc mun
că (F.M.U.A.). a locurilor de nmncâ cu mate
rii prime (Uzina de mase plastice). Deci, mai 
sint chestiuni de soluționat pentru a asigura 
îmbunătățirea coeficientului de schimburi la 
nivelul sarcinilor puse de îndeplinirea cin
cinalului in patru ani și jumătate.

Asigurarea în permanență a condițiilor tehnice, materiale și orga
nizatorice pentru îndeplinirea ritmică a planului și a angajamentelor 
asumate in întrecere — iată o garanție a succesului în înfăptuirea 
cincinalului în patru ani și jumătate. Concret, ce măsuri s-au Între
prins pină acum ? Care este. în general, stadiul pregătirii planului pe 
anii 1974—1975 ? La aceste întrebări de actualitate redăm răspunsurile 
— așa cum s-au desprins ele in urma unei discuții purtate cu ing. 
Nicolae Constantin, secretar al Comitetului municipal București al 
P.C.R.

une. Succese deosebite s-au obținut pe șan
tierele uzinei de pompe, uzinei de mașini 
grele, fabricii de mașini-unclte și agregate 
și altele. De altfel, ultimele estimări făcute 
la „staiul-major" de pe 8 șantiere dau ga
ranția că termenele de punere in funcțiune 
vor fi reduse, in total, cu un an.

Rezultatele pozitive obținute in primele 
patru luni ale anului obligă insă la mai 
mult și la mai bine. Activitatea de pe uncie 
din șantierele dc investiții ale Capitalei este 
confruntată cu două probleme principale : 
lichidarea restanțelor din 1972 și din acest 
an, precum și redresarea activității de la in
vestițiile unde mai există neajunsuri la 
ora actuală, programate să intre în funcți
une in lunile următoare, Pe scurl. eforturile 
constructorilor trebuie, in ansamblu, simți
tor intensificate. în egală măsură, pro
blema utilajelor tehnologice se impune fără 
întârziere și pe depiin soluționată. Nimic nu 
este mai important la ora actuală pentru 
anumite uzine constructoare de mașini — in
tre care U.Z.U.C. Ploiești. „Independența" 
Sibiu, Uzina mecanică Timișoara, Uzina me
canică Cugir — ca imperativul de a acce
lera livrarea utilajelor tehnologice necesare 
șantierelor unor capacități și obiective pro
ductive a’e Capitalei. în timp ce în unele 
locuri utilajele lipsesc, in allele lasă impre
sia că... prisosesc. Ne gindim la șantierele 
uzinelor „Vulcan-*, „23 August**. Uzinei meca
nice de utilaj chimic, unde pentru zeci de 
tone de utilaje duratele normate de stațio
nare au fost depășite de luni de zile, dar 
nimeni nu este îngrijorat de această anoma
lie. De aceea, intensificarea ritmului de mon
taj este o sarcină la ordinea zilei, care tre
buie rezolvată prin efortul comun al con
structorilor și beneficiarilor.

Pentru anul 1973...
• In acest an se va da. peste 

prevederile inițiale, o producție- 
mari'â suplimentară în valoare de 
8,2 miliarde lei. Potrivit programe
lor întocmite, în anii 1973—1975 ur
mează să fie asimilate și moderni
zate suplimentar, față de cele pre
văzute inițial in cincinal, peste 830 
produse.

• S-au asigurat integral contrac
te de aprovizionare tehnico-mate- 
rială pentru producția semestrului 
I și, in cea mai mare parte, pen
tru producția semestrului II. Cit 
privește sarcinile de cooperare între 
unitățile economice, acestea sint no
minalizate pe întregul an, iar eșalo
narea realizării produselor din pro
gramul de cooperare oglindește po
sibilitățile reale a’e furnizorilor, 
corelate cu necesitățile beneficia
rilor.

• Acțiunea de reașezare a nor
melor de consum a fost încheiată 
și, ineepind eu trimestrul II a.c., 
in întreprinderile bucureștene se 
lucrează cu norme, de consum îm
bunătățite. ceea ce va permite 
realizarea unor economii de mate
rii prime și materiale în valoare de 
citeva zeci de milioane Iei.

• Necesarul suplimentar de forță 
de muncă s-a t asigurat la nivelul 
întregului an. în acest scop, co
mitetul municipal de partid a ini
țiat o largă acțiune politico-educa- 
tivă pentru atragerea in producție 
a persoanelor apte de muncă, dar 
neangajate, pentru pregătirea in 
diferite meserii a muncitorilor ne
calificați, precum și pentru orien
tarea unei însemnate părți din per
sonalul tehnico-adminisl-rativ spre 
activitatea direct productivă, ca ur
mare a aplicării normelor unitare 
de structură.

și pentru anul 1974
Comparativ cu 1973, in anul vii

tor producția industrială a Capita
lei urmează să crească cu 22 la 
sută. Pregătirea producției se află 
într-un stadiu avansat.

© Toate întreprinderile, organiza
țiile de partid și comitetele oame
nilor muncii au reactualizat studi
ile inițiale elaborate in vederea în
făptuirii cincinalului înainte de ter
men și au fundamentat cifrele de 
plan pe anul 1974, astfel ca fiecare 
unitate să se încadreze în angaja
mentele asumate.

• în prezent se întocmesc ana
lize la nivelul centralelor și minis
terelor in scopul creării din timp a 
tuturor condițiilor tehnico-mate- 
rlale pentru realizarea sarcinilor de 
plan stabilite. Este vorba de asigu
rarea materiilor prime și materia
lelor, utilajelor de completare, co
laborărilor intre întreprinderi ș.a.

• Concomitent, în Întreprinderi 
se analizează toate posibilitățile de 
creștere a exportului și a eficien
tei acestuia, de dimensionare ra
țională a importului, in strictă con
cordanță cu cerințele producției.
• Programele de școlarizare din 

anul de învățămint 1973—1974 au 
fost corelate cu necesitățile de forță 
de muncă calificată atât pentru 
1974—1975, cit.și pentru primii ani 
ai viitorului cincinal. Ca atare, in 
acest an vor fi scoase la concurs 
20 000 locuri în școlile profesionale, 
0 000 de locuri pentru ucenicia la 
locul de muncă ; prin cele 5 000 de 
locuri create in liceele de specia
litate, acestea vor avea o pondere 
de 60 la sută in totalul elevilor ad
miși in licee, urmind ca indicația 
secretarului general al partidului 
nostru, de a cuprinde pină Ia sfir
șitul cincinalului, in liceele indus
triale și de specialitate, 70 la sută 
din totalul tinerilor din Snvățâmin- 
tul liceal, lă fie realizată in Capi
tală cu uu an mai devreme.

Pagină realizată de : Viorel SALAGEAN, IMo 
ȘTEFAN, Constantin DUMITRU
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ARGUMENTELE CĂRȚII UNIVERSITARE
Elaborarea unor cărți dc speciali

tate — didactico-științifice — apare 
ca o obligație esențială pentru 
oricine iși desfășoară activitatea 
in ihvățăjnlntxil universitar. Ea se 
impune cu atit mai mult odată cu 
atingerea unei trepte de cunoaștere 
care îngăduie să transmită altora 
mai tineri o sinteză Informațională 
șl o conr-' țle Prevestii de i-istruire 
însuși este cel care dictează întoc
mirea unui material scris, care să 
constituie sursa principală de in
struire. Acesta completează cursul 
predat și orientează prin zonele mai 
greu accesibile ale bibliografiei aju
tătoare.

Oferind studenților un text pe rare 
el să-1 poată singuri studia, 
creează condiția de bază pentru 
transformarea lecțiilor expuse în 
dezbateri selective cu accent asupra 
problemelor centrale-cheic, asupra 
unor achiziții recente sau asupra 
aspectelor mai dificil de înțeles. Prin 
această completare reciprocă a 
cursului lnvătâmintul ciștigă mult, 
Aspectul exhaustiv a ceea ce se ofe
ră scris și cursul expus, care este 
prin excelență expresiv, formează 
adm-ărata unitate didactică. Din uti- 

rea in manieră specifică a fiecă- 
rezultă 
Cursul 
așadar 
Acosta

se

care îl scrie și din capacitatea lui 
de a-1 prezenta mib o formă accesi
bilă celor cărora li se udreseazft. 
Cartea trebuie să fie. deci, nemijlo
cit, o soluție personală, mal degrabă 
documentul unei școli de glndirc și 
de acțiune, decit un rezumat ..la zi" 
al etapei actuale a cunoștințelor. So 
înțelege de cc reușita cărții didactice 
este condiționată de exercițiul indc- 
îungat al profesiunii de dascăl. Nu
mai astfel este asigurată capacitatea 
de a evalua critic materialul care 
reprezintă conținutul specialității. în 
el se rețin faptele științific verifica
te. generalizările concrete șl se dife
rențiază concluziile riguroase de ipo
teze.

într-o asemenea lucrare se impu-

care variază cu ritmul speci
fic de dezvoltare in domeniul 
respectiv. Cu deosebire, aspectul 
Informativ este col care ajunge 
mal repede perimat. Sub acest 
aspect, cartea devine doar o etapă 
dc referință in desfășurarea progre
sului. Coca ce dă viabilitate mai 
durabilă este In schimb aportul ori
ginal. Intelectual și moral, care fu
zionează intr-un liant trainic ele
mente extrase dintr-o activitate per
sonală in cercetare și din evaluarea 
critică, metodică, a cunoștințelor 
preluate dc la alții. Pentru a-i 
menține funcționalitatea, cartea 
cere o reînnoire periodică. Prin edi
tări succesive se satisface în același 
timp și nevoia do perfecționare a

xn

puncte d e vedere

it
reiâ din acest--» două forme 
si eficiența Învățământului, 
scris, manualul. constituie 
suportul informativ de bază.
erte îmbogăț i și completat sub as
pect formativ prin contactul inte
lectual direct cu profesorul. In ex
punerile și discuțiile pe care acesta 
le declanșează, se evită reproduce
rea celor scrise, se urmărește deci 
mai puțin transmiterea datelor ce 
r-xdamâ memorizare și se arc in ve
dere cu prioritate 
mod de gindire , _________
unei conduite. Fără stabilirea unui 
astfel de contact profesor-student, 
transmiterea de simple informații, 
care pot fi oricind găsite in biblio
tecă. ar deveni inutilă.

Cartea universitară didactică -tre
buie să reflecte o experiență trăită. 
Stabilirea raportului dintre avalan
șa materialului informațional și ex
tinderea acordată diverselor proble
me solicită o reflectare profundă 
din partea autorului. Respectind ce
rințele programei de învățământ, 
manualul rămine totuși o creație, 
rezultată din libera alegere a celui

formarea unui 
și transmiterea

ne limitarea, pe cit posibil, a enu
merării de idei contradictorii, se 
rețin problemele bine clarificate, deci 
trainice, șl care oferă un sprijin 
solid pentru dezvoltarea In viitor a 
propriilor cunoștințe. Jocul fluxio- 
nnr al ipotezelor, extrem de schim
bător la intervale scurte, Iși găsesie 
mai potrivit loc in expunerile orale, 
unde intervenția directă scutește 
totuși pe tinerii studenți de confuzia 
la care, ii condamnă receptionarea 
precipitată a unui amestec de 
formații și idei oferite 
bilă decantare. Luind 
, .concept  iona 1 Lsmulu i“, 
nediferențiate a unui 
opinii formulate de-a __ ............. _
lui, se cere, in schimb, să indicăm 
cu exactitate argumentele valabile 
care pledează pro sau contra, unei 
teze date. Evităm in acest fel pre
luarea unor dogme care iși vor do
vedi mai tirziu inutilitatea și facem, 
totodată, operă de educație in spiri
tul științei.

O condiție principală pe care ma
nualul trebuie să o îndeplinească 
este permanenta sa actualitate. Prin 
progresul rapid al cunoașterii, o par
te din conținutul vehiculat devine 
inevitabil perimat, după un timp

.. _ in-
fără o prcala- 
poziție contra 
a enunțării 

întreg șir de 
lungul timpu-

modului de expunere, dc cristalizare 
a materialului prelucrat in forme tot 
mai bine gindite. Se cunosc multe 
cărți care au făcut epocă datorită 
receptivității autorului, care, atent la 
toate noutățile înregistrate, a știut să 
reinsufle de fiecare dată 
nouă unor 
conturate și ___
pierdut semnificația 
actualitate.

Cartea universitară la adesea pro
porții mai mari. Poate deveni un 
important tratat, atunci cind însu
mează efortul conjugat al unui grup 
mai larg de specialiști. Acest gen 
cere un interval mare de redactare, 
ca și de editare. Apar mereu nou
tăți înainte chiar de apariția tutu
ror volumelor din serie. Este mai 
mult decit probabil că locul trata
telor „complete", sau care nutresc 
asemenea ambiții de exhaustivitate, 
va fi preluat, nu peste mult timp, 
de către înmagazinările electronice. 
Acestea și-au dovedit din plin ca
pacitatea de a stoca un număr prac
tic nelimitat de informații, mereu 
perfectibil, cu regăsire rapidă și, 
după necesități, selective. Se între
vede. in schimb, un viitor mai bun 
pentru monografiile care se limitea
ză la probleme specifice, bine deli

structuri mai 
care.

o forță 
demult 

învechite, ar fi 
instructivă în

mitate. Genul este justificat, în pri
mul rind, prin contribuția personală 
de cercetare și de concepție a auto
rilor. Nici acestea nu sint exceptate, 
desigur, de perimare, asigură insă o 
transpunere mai promptă din cimpul 
investigației științifice în cel al in
struirii Si al practicii. Ele oferă, tot
odată. o imagine cuprinzătoare, prin 
prisma vederilor unui bun cunoscă
tor al domeniului respectiv.

Introducerea unei varietăți lot mai 
largi dc mijloace noi in învățămint, 
prin care s-a ajuns la o tehnologie 
a cărei utilizare încă nu am pă
truns-o pe deplin — in această „eră 
a mașinilor" — nu poate insă re- 
stringe locul central al cărții. Mași
nile individuale de învățat, benzile 
magnetice și filmele etc. sint doar 
complementare cărții didactice și 
utilizabile exclusiv pentru uncie din 
probleme. Influența formativă a pro
fesorului se prelungește, deci, in 
continuare din sala de curs în sala 
de lectură, prin intermediul cărților 
scrise de el. De altfel, nu putem 
uita că însăși programarea celor 
mai perfecționați „roboți-profcsorl" 
este tot opera profesorulul-om. Aceș
tia îi rămân intru totul subordonați.

Pentru dascăl, redactarea unei cărți 
îi aduce și un spor in clarificarea 
proprie a multor probleme. Condu
ce, de asemenea, spre menținerea la 
curent cu principalele achiziții și la 
sistematizarea materialului informa
tiv. Prilejuiește totdeauna adincirea 
cunoașterii și sugerează ipoteze de 
lucru in cercetare prin întrebările pe 
care le ridică raționalizarea rigu
roasă a conținutului. Așa se explică 
de ce nucleul alcătuit dintr-un curs 
studențesc devine uneori premisa 
unei lucrări originale, efortul de a 
găsi răspuns la o întrebare ridicată 
do logica pedagogică poate genera 
adevărate descoperiri. Cartea univer
sitară — didactică și științifică în 
același timp — se cere, așadar, să 
fie privită sub multiplele sale func
ții. pentru a-i acorda interesul pe 
care il justifică in mod real. Elabo
rarea ei și menținerea in perma
nentă aolualitate sint sarcini 
mare răspundere și 
tea este o latură 
omului de școală.

care s-a 
năzuințele 
poporului

sint sarcini de 
de onoare. Car- 
inseparabilă a

Prof. univ. 
Octavian FODOR

dr. docent

moment cinematografic. 
De-a lungul celor două 
părți ale filmului există, 
do altminteri, mai multe 
episoade cu valoare de 
simbol — do pildă, reu
niunea societății „Arbo- 
roasn" (undo studenții In
tonează ..Tricolorul"), sec
vența din sala de jude
cată (cind tineretul mani
festează cintind ..Pe-al 
nostru steag"), premiera 
triumfală a operei „Crai 
nou" la Brașov — evo
cări străbătute de un su
flu patriotic ce 
rampa", adeseori aplau
date cu căldura dc spec
tatorii din sala do cine
matograf. Regizorul cre
ionează aici, cu intuiție, 
atmosfera epocii, găsește 
limbajul adecvat acestei 
comunicări și-și asociază 
publicul la omagiul pe

..trece

în ansamblu] său, fil
mul relevă preocuparea 
regiei pentru autentici
tatea istorică a reconsti
tuirii cinematografice. Și 
subliniem aici claritatea 
dialogului scris dc Fânuș 
Neagu. clement de au
tenticitate șl dc relief al 
acestei evocări ; semna
lăm umorul unor replici, 
sau patosul lor, în genere 
acordat cu spiritul epo
cii, cu climatul dramatic 
al narațiunii. Filmul be
neficiază do participarea 
unei puternice echipe de 
interpreți, chiar dacă nu 
tuturor le oferă partituri 
pe măsură. Amza Pellea, 
dc pildă, ș[ Dina Cocea, 
sau Ioana Bulcă, Toma 
Caragiu, Iurte Darie
numără printre creatorii 
unor personaje bine in
dividualizate, care ar fi

se

genlnătatea, cu puritatea 
cerute de rolul său, cu o 
anume noblețe, dar pare 
adeseori handicapat de 
dificultățile partiturii și 
traversează filmul cu n- 
proape mereu aceeași
expresie, ceea ce nu ser
vește, desigur. eroului
principal, evoluției salo. 
Un memorabil personaj 
conturează, cu economie 
de mijloace. Emanol.l Pe- 
- ' . sl
convingător, In rolul pă- 
.................................. lui 

con- 
pastorul

truț — impresionant

rlnlelui Iradie, tatăl 
Ciprian. in scena 
fruntăril cu r __
Gorgon ; după cum pas
torul Gorgon, dogmaticul 
prelat evanghelic, admi
rabil jucat de inginerul 
de sunet Dan lonescu, 
prilejuiește una din re
marcabilele creații inter
pretative alfe acestui film.

Colaborarea regizorului 
cu operatorii Ovidiu Go
logan și Aurel Kostra- 
chievici dă, o dată mai 
mult, rezultate dintre cela 
mai bune. Filmul are vir
tuți plastice remarcabile 
— splendoarea 
lui românesc și, 
trlvă, ” 
nai al 
tente 
tlsmul 
sint reliefate in __ .
ce au girul rafinamentu
lui și al maturității a- 
cestor excelenți operatori. 
Deschiderea largă a e- 
cranului panoramic con
feră grandoare unor mo
mente. cum este cel al 
serbării de la Putna, am
plifică dinamismul inte
rior al unor scene de 
masă, slujește afirmării 
unor generoase idei regi
zorale, accentuând, in a- 
celași timp, și anumite 
soluții mai puțin inspi
rate, ca in cazul secven
țelor italiene (tabloul 
violonistului care cântă 
stând incomod pe stâncile 
bătute de valurile mării), 
și lungimea câtorva sec
vențe frumoase in sine 
dar care dobindesc — in 
economia filmului — un 
caracter ilustrativ (intil- 
nirile tinerilor îndrăgos
tiți pe pajiștea Înflorită, 
in pădure etc.). Stereofo- 
nia dezvăluie impresio
nant profunzimile și ela
nurile muzicii Iui Ciprian 
Porumbescu. merită apre
ciata și ilustrația 
cală, expresivă, 
de ostentație, : 
de compozitorul 
Oschanitzky.

îndrăgostit de ___
lui Ciprian Porumbescu, 
de personalitatea acestui 
compozitor—patriot (in
urmă cu 20 de ani. re- 
zigorul iși dedica lucra
rea de diplomă tocmai 
eroului peliculei de azi), 
Gheorghe Vitanidis a in
vestit sentiment și pa
siune în realizarea nou
lui său film. Aceasta se 
simte pe întreg parcursul 
evocării și de aceea me
sajul generos al filmului 
Ciprian Porumbescu 
junge, emoționant, 
spectator.

Ciprian

Ceea ce ar merita aft fie, 
in primul rind, relevat, 
intr-o discuție despre fil
mul Ciprian Porumbescu 
sint. cred, claritatea și 
noblețea ideii directoare 
a reconstituirii cinema
tografice, mesajul patrio
tic pc care-1 transmite, 
vibrant marelui public. 
Conturind portretul ro
mantic al acestui înaintaș 
al muzicii românești, re
gizorul Gheorghe Vitanl- 
dis și-a propus mai mult 
decit realizarea unei „bio
grafii romanțate". El pro
iectează destinul eroului 
titular (a cărui viață s-a 
stins, după cum se știe, 
in 1883, cind tinărul com
pozitor, născut prin păr
țile Sucevei, nu implin’se 
nici 29 dc ani) pe funda
lul social-politic al epo
cii, preocupat dc sensu
rile profunde ale existen
ței unui artist 
identificat cu 
supreme ale 
său.

Filmul Insistă, firește, 
asupra unor momente 
caracteristice ale drama
ticei biografii a lui Ci
prian Porumbescu ; fără 
a fi avut răgazul să se 
realizeze pe deplin, auto
rul pateticei „Balade" a 
cunoscut, in prea scurta 
sa existență, și gustul 
amar al temniței, și dra
ma unei unice dar neîm
plinite iubiri, și privațiu
nile exilului, și zbaterea 
în chingile unei boli chi
nuitoare, in vremea aceea 
fără leac. Incluse in țesă
tura dramatică a scena
riului, aceste elemente 
biografice prilejuiesc ci
teva secvențe de reală 
emoție. Ceea ce domină 
filmul este insă nu esen
ța tragică a unei vieți în
trerupte prea timpuriu. 
Ci, dimpotrivă, forța idea
lurilor care l-au animat 
pe Ciprian Porumbescu, 
încrederea neclintită a 
tinărului artist in trium
ful aspirațiilor spre drep
tate socială, neatirnare și 
unitate națională ale ro
mânilor de dincolo și de 
dincoace de Carpați ; in- 
fruntind represaliile ofi
cialităților habsburgice, 
el a dat glas acestor as
pirații in multe dintre 
cinteceâe sale, între care 
..Trei culori...", „Pe-al 
nostru steag..." — cintece 
cu un puternic ecou in 
conștiința contemporani
lor săi, ca și a generații
lor de mai tirziu.

Chiar de la primele 
imagini, filmul marchea
ză această direcție de 
fond a evocării. Recon
stituire a unui eveniment 
autentic — sărbătoarea 
populară organizată cu 
ocazia împlinirii a patru 
veacuri de la ridicarea 
de către Ștefan cel Mare 
a Mănăstirii Putna suge
rează, de la Început, co
muniunea creației lui 
Ciprian Porumbescu cu 
arta și cu ființa poporu
lui său. Prezența aici, la 
marea sărbătoare, a lui 
Eminescu și Slavici, apa
riția lui Kogălniceanu în
tăresc caracterul simbo
lic al acestui impresionant

Porumbescu
conținutul 
celor mai 
episoade, 
întregii

peisaju- 
deopo- 

emoțio- 
impor- 
drama- 
evocări 
imagini

care-1 aduce înflâcăratu- 
lui artlst-patriot.

Intre aceste momente 
de «amplă rezonanță ale 
evocării cinematografice, 
pe ecran se deapănă po
vestea ultimului deceniu 
al vieții compozitorului, o 
poveste ce aduce in prim 
plan ‘ ;
toare pasiuni ale lui Ci
prian Porumbescu : __
zică și dragostea pentru 
Berta, fiica pastorului e- 
vanghelic Gorgon din 
Ilișești. Cineastul urmă
rește cu fidelitate pere
grinările eroului său, i- 
maginează situații menite 
să pună sugestiv in va
loare citeva dintre cele 
mai reprezentative pa
gini ale operei lui Ci
prian Porumbescu (tăl
măcite de arcușul inspi
rat al violonistului Ștefan 
Ruha). Vibrației cintece- 
lor patriotice i se adau
gă dramatismul „Bala
dei", exuberanța „Horei" 
și tristețea „Serenadei", 
sau nostalgia Doinei — 
caracterizind universul a- 
fectiv al personajului 
principal in Înlănțuirea 
unor secvențe ce dezvă
luie resorturile intime ale 
artei sale, crezul pe care 
compozitorul însuși l-a 
definit cind scria că ..și 
aici, ca in toate ale vieții 
sociale, nu trebuie 
pierdem din vedere 
porul din care 
ridicat".

cele două inistui-

rhu-

putut fi mai adine impli
cate in dramaturgie. 
Scenariul este mai gene
ros cu Clody Bertoia 
(mama Bertei), cu Con
stantin Rauțki, ca și cu 
Sebastian Papaiani (Vo- 
ronca), Emil Coșeru (An
drei Bărseanu) ori cu 
Emilia Dobrin, Carmen 
Maria Strujac — apariții 
notabile. Dorința scena
ristului de a readuce la 
scenă cit mai multe din
tre personajele care s-au 
aflat și in realitate în 
preajma eroului princi
pal (in împrejurări trăite 
la Stupea și Ilișești, la 
Brașov, la Cernăuți sau 
la Viena) nu-i îngăduie 
insă, uneori, aprofundarea 
caracterelor, a psihologe
lor. explicind într-o mă
sură și prezența unor e- 
pisoade a căror notă de
scriptivă contrastează cu 
tensiunea dramatică a 
momentelor-cheie amin
tite mai înainte. In um
bra acestor momente și 
povestea de dragoste este 
pe alocuri neconvingă
toare — îndeosebi In sec
vențele din natură, unde 
ingenuitatea, delicatețea 
pe care Tamara Crețu- 
lescu le conferă Bertei 
nu izbutesc să atenueze 
senzația de artificialitate 
a unor efuziuni lirice. 
întruchipindu-1 pe Ci
prian Porumbescu, tină- 
rul Vlad Rădescu își in
vestește personajul cu

muzica

sindicatelor

D. COSTIN

muzi- 
lipsită 

semnată 
Richard

„MADRIGALUL
LA BUZĂU

Programul I

cinema

un rege

de operetă : Suzana —
„C. Tâ-

t comedie 
Popescu „Femeia 

episodu- 
studiouri- 
franceze,

.. Filar- 
Enescu". 

Smetacek

Național „I.

20.
Română : Carmen

muzical __ 
___  __ Calea Victoriei 
; Jos pălăria ! — 19.30.

I artistic „Rapsodia 
La porțile dorului —

de revistă și
Mitică

L. Cara-
Un flu-

20. (sala Stu-
Virglnia

20,35 Film artistic : „Secretul ci- 
frulut". Regia : Lucian Bra- 
tu. In distribuție : Emanoil 
Potruț. Geo Malcan, Mlhai 
Mereuță, Angela Chluaru, 
Chirii Economu.

22,05 24 de ore « România în 
lume.

22,45 Fotbal : Albania—România.
Rezumat filmat la Tirana. 
Comentează Grigore Ilisei.

Revista literar-artlsticâ TV, 
13,00 Telejurnal.
17.30 Telex.
17.35 Tragerea Pronoexpres.
17,45 Seara televiziunii cehoslova

ce. Reportaje, filme docu
mentare. muzică.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintecul săptămtnii : „Via- 
ța-1 frumoasă" de Petre Mi- 
hăescu, text de Sașa Geor
gescu. Interpretează Cristian 
Popescu.

20,05 PAȘI PE DRUMUL ISTO
RIEI. 9 MAI 1877 — 9 MAI 
1943 — o dublă aniversare. 
Documentar de Dlonlsie Șin- 
can.

© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.

dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Joc de pisici — 20.
O Teatrul Mic ; Dragostea noas
tră — 10,30.

BUZĂU (corespondentul 
„Scinteii", Mihai Bâzu).

Timp de două zile, binecu
noscuta formație „Madrigal" a 
susținut in județul Buzău un 
șir de spectacole ce s-au bucu
rat de un deosebit succes. 
Primul concert a fost prezentat 
In sala mare a noii Case 
cultură a â 
Buzău, după care formația 
fost găzduită de elevii Liceului 
pedagogic. Al treilea concert al 
^Madrigalului" a avut loc în 
ambianța evocatoare a Muzeului 
de sculptură in aer liber de Ia 
Măgura.

Dedicindu-și cu stăruință e- 
forturile pentru înălțarea spiri
tuală a maselor largi. „Madri
galul" a preze.ntat și un concert 
in fața țăranilor cooperatori din 
comuna Costești.

• Ciprian Porumbescu : PATRIA
— 1-0; 13.30: 17; 20,30.
• Ceața : SCALA — 9.15; 11,30;
11: 16.15; 18,30: 20,45, GRIVIȚA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15: 20.30,
GRADINA SELECT — 19.30.
© Fata bâtrină : GRADINA CA
PITOL — 19.30, FLAMURA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30.
© Homolka șl portofelul : CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
20.45.
e Frontul nomad : LUMINA — 
S; 11.15; 13.30: 16; 18.30; 20.45.
• Ursul Yogi : DOINA — 9.30; 
11.39; 13.30; 15.30.
e Raportul agentului 36 i DOI
NA — 17.45; 20,15.
• Veronica : CENTRAL — 9; 11,13; 
13 30; 15,45; 18; 20.15, VOLGA — 
9,30; 11.30; 13.30; 15,30; 17.45; 20, 
ARTA — 16; 18; 20, 1a grădină — 
19,30.
• Pe aripile vintului : LUCEAFĂ
RUL — 10: 14.30; 19, la grădină
— 19,45, FESTIVAL — 9,30; 14;
18.45, la grădină — 19,45, FAVO
RIT — 10; 14,30; 19.
© Pădurea pierdută : TIMPURI
NOI — 9—20.15 în continuare.
© Acea pisici blestemată : BUCU
REȘTI — 8.30: 11; 13,30; 16; 18,30; 
2L La grădină — 20. GRADINA 
ARENELE ROMANE — 19,30.
q Misterul din insula Balfe : 
MIORIȚA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20.30.
0 Adio, Petersburg x VIITORUL
— 15.30: 18. 20,15.
© Tecumseh : LIRA — 15.30; 18; 
80,15. la grădină — 19,30, BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
19,30.
< Pasărea timpurie — 10; 12; 14, 
Intllnlre cu diavolul — 16,30. Mof
turi — 18,30, Edison — 20,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
© Ce se Întâmplă, doctore ? : 
MELODIA — 9; 11.15; 13.30; 16;
18.30; 20.45. MODERN — 9: 11,15;

’ 18,15;. 20,30, La grădină
BUZEȘTI — 9; 11.15;
18,15; 20.30, la grădină

13,39; 16;
— 19,45.
13.30; 16;
— 20.
0 Astâ-seară dansăm ln familie : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30 : 18,20; 15.
0 Grăbiți apusul soarelui : 
CELSIOR — 9; 12,30; 16;
GLORIA — 9.30; 12.30; 16,15; . .
AURORA — 9; 12,30; 16; 19,15, la 
frâdină — 19,30.
6 Neamul Șoimăreștilor x DACIA
— 9; 12.30; 16; 19.30.
© Cowboy : UNIREA — 15,30; 18;
20.15. la grădină — 19,30, FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20.15.
a Zestrea : FERENTARI — 15.30; 
18; 20,15.
0 Nici un moment de plictisea
lă : TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20.30, la grădină —
19,30.
© Explozia : PACEA — 15,45; 18;
20.15.
O Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : DRUMUL SĂRII —
15,39; 18; 20.15.
0 Țara sălbatică : GIULEȘTI — 
15,30; 18: 20,15.
0 Drumul spre Vest : COTRO- 
CENI — 15.30; 18; 20.15.
0 Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte : VITAN — 15.30; ”•
20.15.
© Filiera i GRADINA VITAN 
19,30.
0 Atentatul : RAHOVA
18; 20,15.

EX-
19.30.
19,15,

i

l 
l 
î

„ROMANIA-FILM" prezintă

FRONTUL NOMAD

Producție a studiourilor sovietice. Regia :
raliev, R. Homiatov, E. Novikov.

Baras Balzanov. Cu : P. Glebov, A. Umu-

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert extraordinar susținut dc 
pianistul Franțois Joel Thiollier 
— (Franța) — 20.
O Conservatorul de muzică ,,Ci- 
pnan Porumbescu" : Concert co
ral dat de studenții Facultății de 
compoziție-muzlcologie
© Opera " ’
19,30.
© Teatrul 
19,30.
G Teatrul ..
giale" (sala Comedia) 
ture pe lampă 
dio) : Cui i-e frică de 
Woolf ? — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-

(Urmare din pag. I)

iubim fierbinte po- 
pentru a cărui pii- 

cărui libertate luptăm 
și pentru care știm 

cele mai grele — 
adâncă ilegalitate, 

" ' intr-un

e Teatrul Glulești : Casa care a 
fugit pc ușa — 19.30.
o Teatrul „Ion Creangă" : 
12 luni ale anului — 16.
O Teatrul „Țăndărică" (sala
Calea Victoriei) : Nlnigra și Ali- 
gru — 17, (sala din str. Acade
miei) : Un băiat isteț și 
nătăfleț — 15.
© Teatrul __ __ 
„Ion Vasllescu : 
— 19,30.
© Teatrul satiric 
nașe" (sala din 
nr. 174) : .zz ” 
o Ansamblul 
Română" : 1
19,30.

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 52-a. Prezintă prof, 
univ. dr. Dumitru Chițoran.

9,30 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi.

10,00 Telex.
10,06 Piim plan : ing. Mihai Croi

torii. directorul Stațiunii
experimentale de cercetări
agricole Simnic-Dolj.

10,35 Film serial : ..Umbrele dis
par în plină zi" — producție 
a studiourilor de televiziune 
sovietice. Episodul IV. Sce
nariul A. Ivanov și /\. Vi
tei. Regia : V. Krasnopolski 
și V. Iskov. Distribuita : Petr 
Veliaminov, Ludmila Davido
va, Alexandra Zavialova, 
Serghei Iacovlev, Ghenadii 
Korolkov.

11,50 La ordinea zilei. Azi, Jude
țul Satu-Mare.

Programul II
20,00 O viață pentru o idee : dr. 

Constantin Istratî,
20,30 Program de circ.
30.40 Agenda.
20.50 Seara televiziunii 

slovace a Selecțluni din ope
ra „Mireasa vlndută" de 
Smetana. Interpretează an
samblul Operei Române din 
București, tșl dau concursul : 
Maria Șindrllaru, Elena Po
pa Soare, Corneliu Fină- 
țeanu, loan Stoian, Valentin 
Loghin, Nlcolae Constanti- 
nescu • „Frescele lui Plero 
della Francesca" de Bohus- 
lav Martinu. Interpretează 
orchestra simfonică a ’ 
nionlcil ..George 
Dirijor Vaclav 
(Cehoslovacia).

21.50 Roman foileton :
in alb" (reluarea 
lui I). Producție a 
lor de televiziune _____ ..
după romanul lui Wilkie Col
lins. Regia Pierre Gautherin. 
în distribuție : Bernard
Rousselt, Colette Berge, Pa- 
loma Matta. Jean Leuvrais, 
Jean Martin, Henri Nassiet.

niștii, care 
porul nostru, 
ne, pentru a 
fără preget 
să dăm jertfele 
proclama din 
Partidul Comunist Român. __
manifest al său din anul 1935 — noi. 
comuniștii, știm să stăm in fruntea 
mișcării pentru apărarea neatirnărH 
poporului nostru". Istoria a confir
mat că partidul comunist a respectat 
acest legămint in fața

Pagini de nepieritor 
scris partidu] in anii 
dictaturii fasciste, cind __ _
nor grele jertfe a organizat lupta 
pentru eliberarea țării, pentru alun
garea cotropitorilor hitleriști. Coali- 
zind pe aceeași platformă a eliberă
rii patriei, toate forțele democratice 
și patriotice, P.C.R. a inițiat, organi
zat și condus, in condițiile interna
ționale favorabile create de victoriile 
armatelor sovietice, insurecția arma
tă dm August 1944 — piatră de ho
tar intre trecutul de asuprire și sil
nicie și începutul făuririi unei vieți 
noi, libere și demne, de dreptate 
socială și progres.

Pentru evoluția ulterioară a po
porului nostru, ca și a întregii ome
niri, o Însemnătate capitală a avut 
Victoria de la 9 Mai 1945 asupra 
fascismului. Această victorie a fost 
cucerită cu prețul eforturilor titanice 
și al jertfelor imense ale popoarelor 
wrp au format coaliția antifascistă. 
Istoria a consemnat rolul hotăritor 
pe care l-a avut in obținerea victo
riei Împotriva fascismului Uniunea 
Sovietică, forța fundamentală a coa
liției antihitleriste ; de la marile bă
tălii din fața Moscovei și pină la 
zdrobirea grosului forțelor dușmane 
la Stalingrad, în marile operațiuni 
ofensive desfășurate pină la Berlin, 
armata sovietică a înfăptuit nease
muite fapte de vitejie, ciștigindu-șl 
admirația întregii omeniri. O însem
nătate deosebită in dobindirea victo
riei a avut și aportul celorlalte state 
aliate — Anglia, S.U.A., Franța — al 
eroicelor mișcări de rezistență din 
Iugoslavia. Polonia. Cehoslovacia. Al
bania, Franța, Italia, Belgia, Olanda, 
Norvegia și celelalte țări cotropite de 
fasciști, in avangarda cărora s-au si-

națiunii, 
eroism a in- 
lntunecați ai 
cu prețul u-

tuat clasa muncitoare, partidele co
muniste.

La zdrobirea fascismului, poporul 
român a adus o contribuție de sea
mă. Angajindu-se cu toate forțele 
in războiul antihitlerist, armata ro
mână a purtat, alături de armata so
vietică, grele bătălii pentru elibera
rea întregului teritoriu al țării și 
apoi pentru eliberarea Cehoslovaciei 
și Ungariei, luptind eroic pină la in- 
fringerea Germaniei fasciste. Efec
tivele militare angajate de România 
in războiul antihitlerist s-au ridicat 
la peste o jumătate de milion de oa
meni. iar 170 000 de ostași și-au 
jertfit viața pe câmpul de luptă. E- 
fortul militar a fost susținut de în
tregul popor, care a răspuns cu ab
negație chemării partidului comu-

le coreean, vietnamez și alte popoaro 
din Asia de sud-est.

Victoria istorică asupra fascismului 
în cel de-al doilea război mondial a 
avut uriașe consecințe asupra dez
voltării social-politice a întregii ome
niri. Triumful socialismului in 14 sta
te. care însumează mai bine de o 
treime din populația globului : avin- 
tul mișcării de eliberare națională, 
care a dus la apariția a zeci de noi 
state de sine stătătoare, amploarea 
luptei clasei muncitoare. creșterea 
rolului partidelor comuniste si mun
citorești internaționale, apariția si 
manifestarea tot mai activă De arena 
internațională a noi si noi forte so
ciale. a mișcărilor progresiste, demo
cratice. antiimperialiste. constituie 
tot atitea trăsături definitorii ale

ționale și care se bucură de sprijinul 
forțelor antiimperialiste sint de ne
biruit ; de asemenea, s-a vădit, o 
dată mai mult, că politica forței aste 
lipsită de perspectivă, că rațiunea 
politică, interesele tuturor popoare
lor cer reglementarea diferendelor do 
căi politice, prin tratative.

Marcăm in acest an Ziua Victoriei 
în condițiile cind pe arena interna
țională se afirmă un curs nou spre 
destindere, pace și colaborare inter
națională. Este interesul și dorința 
arzătoare a popoarelor ca acest curs 
să fie dezvoltat și accentuat. O 
condiție fundamentală in acest sens 
este participarea activă, nemijlocită 
a tuturor țărilor — indiferent de mă
rime și orinduire socială — la viața 
internațională, la soluționarea in spi-

Momente nepieritoare ale luptei eroice
pentru independență, libertate, pace

nist „Totul pentru front, totul pentru 
victorie". Atit documentele vremii, 
cit și istoriografia contemporană a- 
testă importanța deosebită pe care 
au avut-o insurecția armată din Au
gust 1944 și angajarea României de 
partea coaliției antifasciste pentru 
prăbușirea întregului front hillerist 
in Europa de 6ud-est, pentru gră
birea victoriei asupra fascismului.

In războiul antihitlerist, ostașii ro
mâni și sovietici, continuind tradi
țiile frăției de arme din 1877, au ci
mentat prin singele vărsat in comun 
prietenia româno-sovietică, prietenie 
care in anii construcției socialiste s-a 
ridicat pe o treaptă superioară.

La numai citeva luni după capitu
larea Germaniei hitleriste a fost 
scoasă din luptă și Japonia mllita- 
ristă, principalul aliat al Germaniei 
in Asia. O contribuție de seamă la 
infrîngerea acesteia a adus poporul 
chinez, care, încă din 1937. a luptat cu 
abnegație și eroism împotriva cotro
pitorilor japonezi, precum și popoare-

evoluției postbelice, care au schimbat 
profund raportul mondial de forte.

Țelul suprem spre care au năzuit 
popoarele in clipele de grele încer
cări ale războiului — o pace trainică 
și durabilă — continuă să fie un co
mandament suprem al zilelor noas
tre. Menținerea și consolidarea păcii 
internaționale reclamă eforturi per
severente, nestăvilite, din partea po
poarelor, pentru zădărnicirea politicii 
de forță, dominație și dictat promo
vată de cercurile imperialiste, pentru 
stingerea focarelor de conflict și în
cordare care mai persistă, pentru 
susținerea eforturilor îndreptate spre 
destindere și cooperare internațio
nală.

Recentele acorduri privind Vietna
mul și Laosul, menite să ducă la 
curmarea conflictului din Indochina 
— cel mai îndelungat război din pe
rioada postbelică — au o profundă 
semnificație ; ele au pus concludent 
in evidență că, in zilele noastre, po
poarele care sc ridică cu eroism in 
apărarea ființei și drepturilor lor na-

rit constructiv a problemelor care 
confruntă omenirea.

Animată de un profund spirit de 
responsabilitate față de destinele po
porului român, ale păcii și progresu
lui. România socialistă promovează 
cu consecvență și dinamism o politi
că externă principială, realistă și 
constructivă, care slujește cu abne
gație telurile consolidării păcii, solu
ționării problemelor internaționale in 
interesul popoarelor. Situind statornic 
in centrul acestei activități prietenia, 
alianța și colaborarea cu toate țările 
socialiste, țara noastră extinde, tot
odată, relațiile de cooperare multila
terală cu toate țările lumii, fără deo
sebire de orinduire sociala. Dezvol
tarea continuă a relațiilor de soli
daritate și colaborare cu țările inde
pendente din Africa, Asia, America 
Latină, sprijinirea activă a mișcări
lor și fronturilor de eliberare națio
nală constituie o latură esențială a 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru.

Sărbătorirea în aceeași zi a inde-

pendenței naționale și a încheierii 
victorioase a războiului pune preg
nant in evidență legătura strânsă, 
organică, dintre independenta națio
nală și pace ; este un adevăr confir
mat de întreaga evoluție postbelică 
că respectarea strictă, neabătută, a 
independenței șl suveranității fiecărei 
țări constituie cheia de boltă a evi
tării conflictelor .și disensiunilor, a 
bunei înțelegeri și a păcii intre po
poare. Tocmai de aceea arc o Însem
nătate hotâritoare înrădăcinarea trai
nică in raporturile interstatale a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța, la orice formă de presiune 
față de un alt stat — principii pe 
care România le-a așezat la baza 
relațiilor sale externe.

Din experiența amara a trecutului, 
care a consemnat faptul că ambele 
războaie mondiale au izbucnit în 
Europa, s-a născut marele deziderat 
și obiectiv de luptă — securitatea 
europeană. România este un promo
tor activ aâ acestui tel tara noas
tră participă activ la lucrările 
pregătitoare de la Helsinki in vede
rea pregătirii conferinței gcneral- 
europene, și-a adus contribuția la 
rezultatele pozitive obținute in ca
drul acestor lucrări, se pronunță pen
tru ca lucrările conferinței să în
ceapă incă in vara acestui an și este 
ferm hotărită să facă tot ce depinde 
de ea nentru ca desfășurarea aces
teia să răspundă așteptărilor popoare
lor.

La această dublă sărbătoare — a 
independenței naționale și a victoriei 
asupra fascismului — poporul român 
iși reafirmă convingerea că unirea 
forțelor păcii și progresului, acțiu
nea lor mereu mai hotărită consti
tuie principala garanție a păcii și li
bertății popoarelor, principala cerin
ță a prezentului și a unui viitor lu
minos pentru întreaga omenire.

Ca și pină acum, poporul român, 
strâns unit in jurul partidului, al con
ducerii snle Încercate, ferm hotăril 
să realizeze programul de edificare a 
socialismului și comunismului pe 
pămintul României, iși va aduce în
treaga contribuție la lupta pentru 
triumful cauzei păcii, independenței 
ți progresului in lumea întreagă.

MANIFESTĂRI CONSACRATE

In aceste_
loc numeroase manifestări consa
crate aniversării a 96 de ani de la 
proclamarea independenței de stat a 
României și a 28 de ani de la vic
toria asupra fascismului.

în comunele județului Iași au fost 
prezentate expuneri cu tema „9 
Mai — ziua independenței de stat a 
României și a victoriei împotriva 
fascismului", urmate de bogate 
programe cultural-artistice. De o 
largă audiență s-au bucurat, de ase
menea, montajele literar-muzicale 
care s-au desfășurat Ia căminele 
culturale din Golălești, Ruginoasa, 
Holboca și din alte localități ale ju
dețului. In cadrul unor intilniri cu 
veterani din războiul antihitlerist 
au fost înfățișate tradițiile de luptă 
ale poporului român pentru libertate 
și suveranitate națională.

La Casa armatei din Pitești a a- 
vut loc o adunare, la care general- 
maior Gheorghe Zaharia. director 
adjunct al Institutului de studii is
torice și social-politice. a vorbit 
despre semnificația zilei de 9 Mai. 
O manifestare omagială a fost or
ganizată și in Parcul Trivale. unde 
au luat cuvin tul activiști de partid 
și de stat, generali, ofițeri in re
zervă, participant! la războiul an
tihitlerist. In numeroase întreprin
deri. instituții și școli din județul 
Argeș au fost initiate conferințe cu 
tema „Eroi au fost, eroi sint încă", 
iar la monumentele eroilor din co
munele Ștcfănești, Bascov. Colibe și. 
Bradu, Mărădneni, grupuri de pio
nieri au depus jerbe de flori.

Menționăm, de asemenea, expozi
ția deschisă la Casa armatei din 
Craiova, unde sint expuse documen
te evocatoare — fotografii, hărți, 
facsimile, reproduceri după lucrări 
de artă, cărți cu tematică patrioti
că și ostășească, arme, precum si 
decorații cu care au fost distinși mi
litari români pentru faptele de vi
tejie săvirșite in războiul antihitle
rist

zile, in întreaga țară au 
manifestări
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!
Majoritatca covlrșitoare n tineri

lor care iși încheie studiile superi
oare au dovedit, an de an, că iși în
țeleg menirea, că iși iubesc meseria, 
vă nu privesc actul repartizării nu
mai ca pe o modalitate prin care 
statul Ic asigură un loc de muncă. 
Ziarul nostru a scris nu o dată des
pre acei tineri care. pătrunși de 
adevărul că echitatea socialistă in
clude atit drepturi, cîi și obligații, 
r.u pregetă să se prezinte la datorie, 
acolo unde e nevoie de *1‘*
dacă aceasta implică 
cu un nou mediu, 
puțin confortabilă, 
mal există incă și < 
zentare la pos
turi. de ignorare 
a uncr imperati
ve sociale.

— Zilele tre
cute s-a prezen
tat in audiență o 
proaspătă absol
venta a facultă
ții dc filologie a 
UnUersității din 
laș» : fusese re
partizată la o 
școală generală 
din județ, intr-o 
comună situată 
la vreo 50 de km 
de orașul Iași, 
unde locuiește, 
iar acum solicita 
să i se schimbe 
repartiția... 
București ! 
vea nici un 
mei legal pentru -----------------------
o asemenea cere- _« , .

Tineri abs
inventeze vre
unul : pur ?i sim- ....
piu vrea să a- 
jungă in Bucu
rești. cu iot dinadinsul.

Desigur, imi spuneam ascultindu-l 
pe tovarășul Constantin Floricel, in
spector in Ministerul Educației și 
Invățămintului. dorința cuiva ne a 
sa stabili intr-un mare oraș n-are 
— luată in sine — nimic reproșabil. 
Numai că. îndemnată de o aseme
nea dorință, tinâra in cauză a refu- 
r it sâ se prezinte la postul ei, neso- 
cotind prevederile Decretului 158/1970, 
care reglementează repartizarea ab- 
solvenților instituțiilor de învățâ- 
mir.t superior $i a încălcat contrac- 
tul încheiat, încă din primul an. cu 
facultatea.

— Asemenea solicitări, lipsite dc 
argumente temeinice, ne sint înfă
țișate destul dc des — a continuat 
inspectorul. Numai dc la absolvi
rea ultimei promoții, Comisia cen
trală dc repartizare a fost nevoită 
-.i respingă peste 1 500 de cereri pri- 
i ind schimbări de repartiții.

...Am pornit La investigarea unor 
asemenea cazuri.

— Ce vină am eu că am crescut 
cu calorifer si că nu mă mai pot 
adapta Ia încălzitul cu coceni ? — se 
întreabă, copleșit de drama lui, un 
tinăr bucureștean cu pletele cres
cute din belșug, absolvent al uni
versității, repartizat intr-o comuna 
din județul Vaslui, de unde s-a in- 
mrs oupă două luni. Știți dumnea
voastră că stăteam intr-o casă fără 
lumină electrică, că in clase se in
tra direct de afară, iar elevii aveau 
un nivel de cunoștințe atit de 
zut incit nu mă puteam face 
țeles ?

Iată, mi-am zis. ascultindu-l, 
mai aici e miezul lucrurilor : un ti- 
rar a ajuns dascăl — desigur, prin 
propriile lui eforturi, după zile si 
nopți de învățătură. • după ani de 
muncă susținută, ambițioasă — dar. 
in egală măsură, și datorită grijii, 
priceperii și trudei dascălilor săi. 
Tinărul meu interlocutor, care a ur
mat cursurile școlii și ale universi
tății in București cu profesori buni, 
aiuns — la rindul iui — profesor, 
se mulțumește să constate, chiar cu 
o anume indignare, că elevii din sa
tul N sint niște ignoranți și... plea- 
(•■VI Sa vină altul, iși zice eL eu nu 
pot "cobori la nivelul elevilor ’. Care 
altul ? Și de ce altul ? Oare, in nu
mele aceleiași echități care i-a acor- 
dat dreptul la învățătură, nu este și 
el dator să-și pună priceperea și 
energia în joc, cu atit mai _ mult 
cu cit acolo treburile nu par in or
ei ne ? Dreptul la șanse egale c va
labil și pentru copiii din acel sat.

..Casa nu avea lumină electrică, 
m clase se intra direct de afară" — 
spune el ; mai există, e drept, și 
3Stfel de sate : dar tocmai acestea 
sint condițiile in care unui proaspăt 
licențiat i se cere să-și manifeste 
abnegația, spiritul revoluționar. Ela
nul și energia — probate pină mai 
ieri doar prin notele obținute la 
examene — se verifică prin mo-

ei. chiar 
acomodarea 

, cu o viată mai 
Dar. din păcate, 
cazuri de nepre-

dul in care te angajezi, intr-un 
colț de țară, să pui umărul acolo 
unde e greu, să fad ca nicăieri 
elevilor să nu le mai pară de neîn
țeles lecția predată. 
ar trebui sft-1 ’ ‘ ’ 
tânărului, care 
tocmai el nu l-a 
la post :

— Mî-a venit 
rind : aș fi fost 
dacă l-aș fi trimis înapoi ! Doar 
n-ani muncit o viață întreagă să-l 
cresc, pentru ca acum să-1 văd pră- 
pftdindu-sc printre străini...

In citeva fraze e schițat aici un 
port rol dc familie, care — cu mici

Acest lucru 
înțeleagă și tatăl 
m-n asigurat că 

lăsat să se intoarcâ

acasă slab și sufr- 
un tată denaturat 

înapoi !

apărarea Aristiței. cu a ti ta Înflăcă
rare, incit ea a fost nevoită să tacă 
aproape tot timpul. Am reținut măr
turisirea tânărului prieten al familiei 
Pi n-tea că, in momentul cind fata se 
decisese să plece, chiar cl a impic- 
dicat-o, vinzind biletul de tren. Tă
cerea prelungită a Aristițci m-a de
terminat. intr-un târziu, să curm a- 
ccastă pledoarie și s-o întreb des
chis. pe ca, ce părere are despre 
toate cole spuse.

— Să nu credeți că nu vreau să 
plec la țară... Plec oriunde, n-am 
nici o pretenție, dar prea e departe 
județul Botoșani !

— Vă place meseria ?

Pe ce se va clădi, din punct de 
vedere profesional, împlinirea per
sonalității sale ? Ce se va alege de 
pasiunea lui pentru meseria aleasă ? 
Poate avea valoare mai mare să-ți 
încropești un loc, orlcit de periferic, 
dar să izbutești su rămii in Bucu
rești, decit să te fi consacrat pro
fesiunii tale, cu perspectiva unei 
activități pasionante, plină de satis
facții ? Oare sensul binecunoscutei 
zicale despre a fi codaș la oraș să 
se fi răsturnat cu totul in mintea 
unora ? Părerea mea — deși presu
pun că o știa, mai înainte de a mă 
întreba — i-am

PREVEDERILE PROIECTULUI DE NORME

in 
N-a- 

te-

...Si vine ziua cînd
1

trebuie să dăm societății
•5

ceea ce este al societății

retușuri — poate primi și alte iden
tități. Aflu, de pildă, de la dr. Ni- 
colae Birlădeanu. directorul direcției 
sanitare a județului Vaslui, că Jean a 
Elisabeta Carp, absolventă a facul
tății de pediatrie din București, nu 
s-a prezentat pentru a-și lua in pri
mire postul : a venit însă... tatăl ei, 
ca să solicite — fără să aibă argu
mente temeinice — un act prin care 
direcția să fie de acord să renunțe 
la serviciile ei. In schimb. Ana 
Ghită. absolventă a facultății de 
medicină generală, tot din București, 
s-a deplasat la Vaslui — împreună 
cu mama dumneaei — a întocmit 
formele necesare, după care... a 
„uitat" să se mai prezinte la circum
scripția Gherghești.

Aristița Pin’.ea a terminat vara 
trecută facultatea de științe naturale 
a Institutului pedagogic din Bucu
rești : a fost repartizată la școala 
generală din comuna Tudora, județul 
Botoșani, dar nici ea nu s-a decis să 
plece acolo unde i se solicită pre
zenta. La propriile ei ezitări se a- 
daugă sfaturile „binevoitoare" — și. 
uneori, chiar intervenția decisă — 
a unor prieteni. I-am cunoscut, de
oarece au ținut să fie de față la dis
cuție, ba chiar mai mult mi-au ser
vit o sumedenie de argumente

— Altfel nu mi-aș fi ales-o...
— Și vă convine să stați degeaba ?
— Cum ar putea să-mi convină ! 

Eu vreau să muncesc I
— Desigur — zic — ar 

preferat ca la repartizare să vă fi 
putut alege un post mai aproape de 
părinți, de casă. Dar ați hotărît de
finitiv că vă este imposibil să ple
cați la Botoșani ?

Aristița tace ; după citeva mo
mente îmi răspunde cu o întrebare :

— Care este părerea dumneavoas
tră ?

Părerea mea ? Hai să ne imagi
năm un caz ipotetic și să încercăm 
să deslușim ce se va intimpla peste 
un număr de ani. Să zicem că este 
vorba despre un absolvent — sau o 
absolventă — a facultății de medi
cină, care nu s-a prezentat la postul 
repartizat, intr-o comună oarecare, 
ținind cu tot dinadinsul să rămină 
intr-un mare oraș. Sâ presupu
nem că tinărul — sau tmăra — iși 
înjghebează o familie, că cei doi soți 
sint fericiți împreună. Sâ admitem 
că. intre timp, cel in cauză și-a gă
sit chiar și un serviciu. Ce fel de 
serviciu iși poate găsi e limpede : el 
se va mulțumi cu orice, renunțind la 
calificarea dobindită cu destulă trudă, 
la meseria pentru care avea poate 
chemare.

fi fast de

spu.s-o, in seara 
aceea. Aristiței 
Pintea.

— Poate că sin- 
tem dc aceeași 
părere — mi-a 
răspuns eu. cu o 
voce inceată, care 
trăda o încleștare 
abia stăpinită.

Oare părintele 
sau prietenul — 
oricit de bine in
tenționați se so
cotesc ei — zeloși 
in a da sfaturi și 
in a lua decizii in 
numele altora, se 
in treabă dacă au 
acest drept ? Iși 
dau ei scama că 
iși arogă — fără 
nici un temei 
real — dreptul de 
a fringe pasiuni 
nobile, de a curma 
porniri demne, de 
a tempera entu
ziasmul firesc al 
virstei ? Simt el 
oare deplina răs
pundere a faptu
lui că. prin inter

venția lor. paralizează destine, 
spulberă elanuri nu prea bine defi
nite ori alimentează o lamentabilă 
lipsă de elan ? Nimeni și nimic nu 
le dă dreptul să conteste altora cu
rajul dc a păși in viață pe propriile 
lor picioare.

Societatea asigură însă alte drep
turi : dreptul la muncă și învățătu
ra, drepturi egale de a se bucura de 
binefacerile civilizației, ale culturii, 
ale cunoașterii, dreptul la un trai 
mai bun pentru toți cetățenii țârii, 
indiferent dacă trăiesc la București 
sau in Maramureș, la Vaslui sau in 
Mehedinți, la Arad sau in Vrancea. 
Aceste binefaceri nu vin de la sine, 
ele sint rodul muncii neprecupețite 
a producătorilor de valori materiale 
și spirituale, in rindul cărora flecare 
promoție de absolvenți, ist arfi pre
gătit locul. Formarea acestora este 
rezultatul eforturilor conjugate ale 
familiei și ale școlii, al investiției 
complexe pe care societatea o rezer
vă fiecărui tinăr dornic de învățătu
ră. Și vine o zi in care trebuie să dăm 
societății ceea cc este al societății.

u

Comandamente morale 
taaîie realitate utidiană

„Privilegiații"
— Și?
— Și urmăm liceul, unii l-au și terminat, și apoi 

rămînem tot aici, in atelier, muncitori cu diplome ' 
bacalaureat.

— E greu ?
— Sintern „privilegiații" secției. Lucrăm numai 

tura de dimineață, așa că... Dar nici noi n-o să 
înșelăm așteptările.

— Așteptările cui ?
— Păi, ale muncitorilor mai in virstă, ale celor care 

ne-au învățat meseria și care ne-au creat aceste con
diții. Nu ci s-au oferit să lucreze numai în schimbu
rile de după-masă și dc noapte, pentru ca noi, li
ceenii seraliști. să avem timp de învățat ?

— Ce-au zis ?
— Pină acum v-am învățat noi. cit am știut. Acum 

să vă mai învețe și alții, mai pregătiți. Că muncitorul 
dc astăzi are nevoie de cunoștințe multe. Alții au 
mai adăugat : „Noi n-am putut urma liceul, că pe 
atunci erau alte vremuri. Dar voi. măcar voi să in- 
vătați. are să vă prindă bine".

Interlocutorul nostru este strungarul Gheorghe Mos- 
cu. unul dintre muncitorii liceeni, care va absolvi in 
curind clasa a XH-a.

Stăm apoi de vorbă cu maistru! Constantin loja din 
atelierul de prelucrări mecanice al întreprinderii „La- 
romet" din București. Ne spune :

— Desigur, avem și muncitori care datorită virstei. 
competenței lor profesionale ar trebui să lucreze numai 
dimineața. Dar parcă poți să te înțelegi cu ei ? Șeful 
de echipă Ștefan Gojan, de pildă, care are aproape 
50 de ani și este cel mai bun frezor al nostru, cind 
a auzit că pe el am vrea să-1 punem să lucreze di
mineața, s-a supărat: „De ce eu? „Băieții care tre
buie să învețe ! Să fim bucuroși că avem pe cine spri
jini". Dar de fapt voiam să vă arăt felul cum ințele- 
gem noi, cei virstnici, să ne îndeplinim datoria față de 
cei tineri... O îndatorire care, așa cum precizează și 
proiectul de norme, este primordială.

de

în 
le

doar afirmații generale. De pildă, se ridică unul șt 
spune : „Rezultatele muncii noastre, de pină acum sint 
bune, dar ar putea ti și mai bune dacă unii tovarăși
- știm noi care — și-ar revizui atitudinea". „Care 

tovarăși ? Și ce anume să-și schimbe ?" este întrebat, 
pe bună dreptate, vorbitorul ..discret". ..Ei. să strună 
alții, care cunosc mai bine situația. De ce să-mi fac 
ou dușmani ? Decit să mă leg la cap. mai bine mâ 
log la gură". Or. critica nu trebuie înțeleasă ca o ati
tudine dc ostilitate față de cineva. Nu degeaba in pro
iectul de norme se vorbește de necesitatea spiritului 
critic și autocritic. Pentru că. de fapt, avem de luptat 
cu propriile noastre lipsuri și neajunsuri, cu propria 
noastră inerție, cu noi înșine. Iată și motivul pentru 

stimulăm spiritul critic... 
pe cei care nu critica.

care am găsii de cuviință 
criticindu-i la „Ghimpele"

Pornind de la audiențe

Critica stimulează critica
Cu cit.va timp in urmă, trecind prin secția mecanică 

a Uzinei „23 August" din Capitală, atenția ne-a fost 
atrasă de citeva caricaturi afișate la gazeta satirică 
..Ghimpele". Una dintre ele înfățișa pe cineva care se 
le-gase ’la gură cu o batistă și se -stringea âtflm du 
toată puterea, nu cumva să-i scape vreun cuvințel.

— O aluzie la șeful biroului de documente secrete ? 
l-am întrebat pe tovarășul Alexandru Radu, membru 
in comitetul de partid pe uzină.

— O, nu. Aici este criticată mentalitatea unor vor
bitori care, cu prilejul unei ședințe de grupă sindicală, 
în loc să ia atitudine fermă, combativă față de unele 
neajunsuri din activitatea lor, se mulțumesc să facă

— Degeaba stă afișat programul de audiențe pe ușa 
șefului secției noastre, că tot nu este respectat — ne-a 
spus bobinatorul Ilie Iovănică do la fabrica de mașini 
electrice rotative a uzinei „Electroputere11-Craiova.

*— Cum așa ? Nu vrea să stea de vorbă cu oamenii ?
— Ba dimpotrivă. Numai că la noi nu prea se so

licită audiențe. Și asta pentru simplul motiv că totul 
se rezolvă pe loc. fără aminări. Șeful secției este tot 
timpul printre noi. nu trebuie să mai faci la el anti
cameră. „Șefule, este o problemă cu cutare tinăr. Nu 
știu ce se intîmplă cu el..." „Care mâi, ia să vedem. 
C< putem face ?" Sau : ..Am o încurcătură cu pontajul 
pe ziua de cutare..." ..Nu se poate, ia să-mi notez eu 
colea, să mă interesez". Și tot așa. Asta se cheamă 
câ-i apropiat de oameni. Și rezultatele se văd... E 
drept insă că nu toți sint la fel...

— Adică ?
— Mai sint și alții în uzină, nu neapărat conducă

tori dc secții, care nu stau de vorbă cu oamenii de
cit... intre anumite ore și in anumite zile ale săptâ- 
niinii. Cu toate că. altfel, ei se află zilnic în mijlocul 
oamenilor. Dar atunci cind constată ceva, cind este 
sesizat de ceva, in loc să se intereseze despre ce-i 
vorba, respectivul zice : „Lasă, tovarășe, dacă e ceva 
deosebit vii dumneata la audiențe, n-avem acum timp 
dc pierdut !" Adevărul este că oamenii n-au timp de 
pierdut datorită unor astfel de apucături birocratice, 
bineînțeles cind e vorba de chestiuni care nu suportă 
aminare. Firește, sint și probleme care necesită timp 
mai mult de ascultare, o serie de verificări etc. Dar 
eu mă refer la cele mai multe, curente, care se pot 
rezolvă din mers, fără birocrație. La urma urmei, felul 
in care se lucrează cu oamenii, modul în care sesi
zăm și reacționăm la problemele lor de muncă, de 
viață, exprimă o atitudine de grijă, de prețuire și 
respect al semenilor, idee centrală a proiectului dc nor
me. Iată de ce. cum vă spuneam, la noi în secție nu 
mai e nevoie de audiențe.

Ion POPA

Are șaizeci și patru de 
ani și refuză odihna. Au
gustin Libal nu vrea să 
iasă la pensie. Din iulie 
1923 lucrează in același loc: 
Fabrica de marini electri
ce din Reșița. Intii ucenic, 
apoi calfă și maistru, a a- 
juns in urmă cu vreo două 
decenii șeful standului de 
probe — spațiul acela spe
cial utilat pentru încerca
rea mașinilor abia ieșite 
dm montaj. Mașini elec
trice mari, de la 500 kW în 
sus. Pentru asemenea di
mensiuni testările se fac pe 
elemente ; firesc, altfel 
nici că se poate. Exista 
aparate de măsură care 
furnizează date despre fie
care subansamblu. E nece
sar insă să știi dacă și cum 
va funcționa întregul, iar 
aceasta scapă 
se lasă văzută 
ochii pe care-i 
— cui ii dăruiește 
mai timpul, scurgerea ani
lor. Adică experiența-

Astfel de ochi a căpătat 
Augustin Libal in jumăta-

îl oprește o idee

Gheorghc SĂSARMAN

uzinelor

EI SIERSOCIAL
A fost

poștapaginîi

aparatelor. 
doar cu 
dăruiește 

nu-

tea de secol de cind lucrea
ză și. cu ajutorul lor, și-a 
așternut semnătura dind 
cale liberă agregatelor pen
tru Bicaz, Bistrița-aval, 
Argeș. Porțile de Fier. Lo
tru, iar acum mai in urmă 
— Someș. Puține sint ter- 
mo sau hidrocentralele din 
țară care să nu-1 fi avut la 
premieră, ca invitat de 
onoare, pe bătrinul specia
list.

La șaizeci și patru de 
ani. Augustin Libal are su
ficiente motive de satisfac
ție. in afară de unul: „n-am 
înlocuitor". Nu fiindcă, 
de-a lungul anilor, n-ar fi 
avut și o astfel de preo
cupare. Comunistul Libal 
n-ar fi făcut o asemenea 
concesie specialistului — 
sint zeci tinerii care au în
vățat meserie de la el. Pu
țini au fost insă aceia pe 
care bătrinul să-și fi pus 
ochii cu gindul să-1 înlo
cuiască pe el. „Cind ies 
in penzic vreau să stau li
niștit. să știu că am rămas 
in uzină11.

Găsise un astfel de om, 
un inginer tinăr. 
luat și trimis șef la stan
dul de probe al - 
..Electroputere1'-Craiova. A 
găsit apoi alt „băiat" — 
tot tinăr, tot inginer. Dar 
cind și-a spus bătrinul 
..gata-i“, i-a fost luat și a- 
cesta și trimis la U.M.G.- 
București (evident, tot șef 
al standului de probe). Au 
urmat alții — vreo patru 
la număr — au fost mu
tați la institute de cerce
tări. Ultima „descoperire", 
omul in care-și pusese toa
tă speranța — inginerul 
Vaslle Voia — a fost nu
mit șeful... fabricii de ma
șini electrice. Acum pregă
tește din nou pe cineva, 
dar „nu-I gata".

Motiv pentru care Au
gustin Libal nu poate să 
iasă la pensie. Ti oprește 
ideea că DATORIA de a 
lăsa om in loc nu și-a în
deplinit-o încă. Om in lo
cul lui.

Dură. Și totuși frumoa
să idee.

Mircea BUNEA

Romeo, Julieta 
și... prejudecata

Are 23 de ani. E strun
gar in Baia Mare. Demult 
se gindea cu seriozitate la 
întemeierea unei familii. 
Intimplarea ii scoate in 
cale, la nunta unei priete
ne, o tinără de 22 de ani. 
Fata ii place. Și fata il pla
ce. Liantul inițial al noii 
prietenii pare să fi fost și 
faptul că. amindol. au avut 
nefericirea să parcurgă o 
bună parte a copilăriei in 
absența unuia dintre pă
rinți, fiind orfani de tată. 
Fire sinceră, fata mărturi
sește că n-are nici un alt 
prieten mai apropiat. de 
suflet. Fire sinceră, băiatul 
mărturisește, de asemenea, 
că n-are altă prietenă mai 
apropiată, de suflet. Se po
trivesc, așadar, prietenia se 
cimentează, au gusturi co
mune. doresc un cămin 
trainic, o viață împlinită,
fericită...

Intervine mama fetei :

intr-una din seri, pe 
tinărul o conducea pe 
acasă, ca de obicei, 
interzice categoric s-o 
vadă. Băiatul e uluit, fiind
că nu se știe vinovat cu ab
solut nimic (in paranteză 
fie spus, e prezentabil, are 
meserie)... Dar tocmai de 
aici, de la meserie, se tra
ge necazul : mama fetei 
consideră că un strungar 
care abia iși urmează, la se
ral. liceul, nu e potrivit 
pentru o absolventă de li
ceu cu diploma in poșetă. 
Sentimentele tinărului, se
riozitatea cu care iși vede 
atit de profesiune, cit și de 
studii nu-i spun mare lu
cru femeii care visează, 
pentru „domnișoara" ci o 
Partidă (cu P mare) stră
lucită. o căsătorie cu ci
neva care să aibă, probabil, 
minimum o diplomă de in- 
vățămint superior, un post 
pe măsura diplomei, o ma-

șină și un apartament 
măsura amindurora (a di
plomei și a postului).

Acționind in virtutea u- 
nei prejudecăți realmente 
anacronice intr-o societate 
ca a noastră, mama iși ne
fericește progenitura, dar 
și jignește amorul propriu 
întemeiat al unui tinăr in- ' 
tegru ; ea nu s-a mai inte
resat nici dacă băiatul este 
corect, nici dacâ-i harnic, 
cinstit — toate acestea, in 
mentalitatea ei prăfuită, nu 
au însemnătate. Ceea ce ne 
amintește, indiscutabil, de 
alte timpuri in care para- 
ziții societății socoteau 
munca drept o „imensă u- 
milințâ". „Umilință" pe 
care, astăzi, eroul intlmplă- 
rii de mai sus — și milioa
ne de oameni ca el — n-au 
de ce s-o mai simtă. Strun
garul din Baia Mare a în
vățat demult să strunjeas- 
că. la mașina-unealtâ pe 
care-o minuiește, nu numai 
metalul, ci și propria-i 
demnitate de om al muncii.

Depinde doar de ei, de 
acești tineri, să-și afle îm
plinirea fericirii.

Mihai STOIAN

• tN TREN. Nu demult, para
frazam scrisoarea unui pasager 
impresionat de respectul față de 
mamă al unui vecin de comparti
ment. Acum, citim rindurile prin 
care Dinu Moroșanu din Iași con
fruntă două observații, făcute a- 
supra a doi tineri, cu aceeași oca
zie. a unor călătorii pe calea fe
rată. Cu unul din prilejuri a fost 
șocat de prezența unei tinere, ex
travagant îmbrăcata, care ” 
negoț ambulant cu nimicuri zaha
roase. Autorul scrisorii, el 
tinăr, a intrebat-o de ce nu-și gă
sește o ocupație serioasă, producti
vă și dacă nu i-ar plăcea mai mult 
să lucreze intr-o fabrică. Răspun
sul negustoresci l-a șocat : ..Acolo 
e program". Atitudinea tinerei 
poate fi combătută printr-o mo
rală fundamentală despre datoria 
de onoare a muncii, neîmplinită in 
cazul preocupărilor speculativ-pa- 
razilare. Corespondentul face și a- 
ceastă morală, dar o completează 
cu un exemplu de antiteză, referi
tor la „program". Altă dată. tot 
dinsul a remarcat un băiețandru 
ce se urcase mult prea cu noap- 
tea-n cap intr-un tren. Investigin- 
du-1 — tovarășul Moroșanu are o 
predispoziție spre interviu demnă 
de un ziarist — a aflat că băiatul, 
originar de lingă Dorohoi. se du
cea tocmai la Mediaș, unde este 
elev la o școală profesionala pen
tru prelucrarea lemnului. Deci un 
tinăr care învață o meserie. Con
chide autorul scrisorii : „Doi ti
neri. Două destine. Și totuși, cită 
diferență in convingerea fiecăruia 
dintre ei ! Trebuie să spunem că 
nu sint unicele cazuri. MUNCA 
(sublinierea aparține textului) te 
urcă, te onorează". Nu ne rămine 
decât să precizăm că exemplele nu 
sint ..unicele", in special pentru 
categoria pozitivă a băiatului care 
nu pregeta să parcurgă sute ds ki
lometri ca să se califice și „să aibă 
un program".

• DESPĂRȚIREA. Pare iminen
tă despărțirea soților T. domiciliati 
intr-o comună din județul Vaslui. 
Aflăm cu mâhnire acest lucru din . 
partea soțului, de profesie contabil. 
Semnatarul pretinde că socrii ii fac 
viața imposibilă și l-au determinat 
sâ părăsească de 4 (pa*ru> ori — 
cifre și litere — domiciliul conjugal 
(o dată pentru un motiv chiar exa
gerat : că ginerele se jmbâtase cu 
prilejul nașterii fetiței lui). Exaspe
rat de dubla „apartenență" a soției 
sale — cu soțul și cu părinții — el 
s-a simțit silit, să-și facă bagajele 
definitiv. Primele cinci zile după 
luarea acestei grave hotăriri a stat 
mult pe ginduri. „Făcindu-mi un 
proces de conștiință, m-am gindit că 
totuși este mai bine sâ apelez la dv.. 
pentru a-mi da un sfat, care, cred 
eu, s-ar putea să fie hotărâtor. Vâ 
rog frumos, dacă binevoiți, spunc- 
ți-mi cum să procedez, e-ste ori 
nu este cazul să-mi părăsesc so
ția ? Răspunsul nostru e hotărât : 
NU I Chiar fără ascultarea celei-

făcea

însuși

lalle părți, putem tonchide că ori- 
cît de mari ar fi defectele impu
tate semnatarului scrisorii, reale sau 
imaginare, precumpănitoare e vira
la dumnealui. La 23 de ani. orice 
caracter poale fi îndreptat, mai a- 
les cind dovedește un astfel de ata
șament și o asemenea preocupare 
față de familia sa, incit, chiar pă
răsind-o. e cuprins de remuscâr: 
și scrie la ziar.

• SORA SAN SUPLICTO. In 
schimb, scrisorii semnate cu acest 
pseudonim nu-i putem răspunde. 
Nu luăm de bune epistolele ano
nime. Cind cititorii doresc să Ic 
menajăm identitatea, ei fac menți
unea respectivă in scrisori, dar nu 
se ascund față de noi. In pluș, ca
zul in care ni se cere sfătui este 
atit de complicat, incit o simplă 
părere n-ar putea fi exprimată de
cit după obținerea citorva relații și 
cel puțin după o convorbire cu al 
doilea personaj principal. Or. de 
unde să-1 luăm noi pe... SAN
JURJO ?

© VENDETA. Reportajul-anchetă 
..Vendeta pe spezele statului" a 
provocat multe ecouri. O corespon
dentă craioveana, al cărei nume 
a mai figurat in rubrica de față, 
extrapolează problema tratată și 
pune in discuție o idee foarte in
teresantă : ..Aș mai face o propu
nere — scrie corespondenta — por
nind de la etica noastră socialistă, 
care este incompatibilă cu parazi
tismul social sau cu cei care -con
fundă»- venitul statului cu al lor 
personal. Sint revoltată cind aud 
că mai sint unii care fac aseme
nea -confuzii», propun ca cei care 
comit astfel de acte să nu benefi
cieze de pensie, indiferent dacă au 
acoperit sau nu paguba adusă sta
tului sau dacă au ispășit pedeapsa 
pentru furt, delapidare. minusuri 
in gestiune etc. Pe lingă faptul că 
ei ar merita din plin, această mă
sură, consider că e și un mijloc dc 
a preveni pagube de orice natură. 
Nu este echitabil ca ei să primeas
că pensie de la statul pe care l-au 
jefuit".

Ca problemă de legislație, propu
nerea s-ar putea să fie mai com
plicată ; veniturile de acest gen 
reprezintă nu numai materializa
rea unor drepturi constituționale, 
ci și asigurarea existenței demne, 
deci a reîncadrării celui care a 
greșit in conduita corectă. O de
partajare de oamenii cu conștiința 
neo&tată există totuși prin vechi
mea in muncă, evident mai mică 
decit a celor cinstiți de la un ca
păt la altul al biografiei lor. în 
afara sensului propriu-zis. ideea 
ni șe parr* insă deosebiră. Ea ilus
trează asprimea cu care membrii 
societății noastre judecă faptele ne
cinstite. consecvența cu care — 
in gindurile și. in primul rind, în 
faptele lor — oamenii muncii și-au 
însușit principiile eticii și echității 
socialiste, a căror aplicare o urmă
resc in cele mai mici amănunte.
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Bărbați iluștri în marmura recunoștinței 
pe Cîmpia Libertății

/O/V HELIADE 
RADULESCU
în portretul din 1827. He- 

Hade se Înfățișează ca un 
tinăr cu fața rotundă și cu 
purități romantice pe un 
chip umbrit ușor de me
lancolie. Chipurile de mai 
ti mu vor accentua noi a 
.artistă-, cum apare in gra
vura lui Aman, executată 
după o fotografe din 1048, 
cu pletele in vint si lavalie
ră. cu ochii blînzi. nelâs'n- 
du-te să bânuiesti duritatea 
polemistului si nccrutarva 
luptătorului pentru idea
luri naționale. Strofa pe 
care i-o dedică Emincscu 
în Epigonii îl definește 
exemplar : „F.liad zidea din 
visuri șl din basme secu
lare Delta biblicelor sinte. 
profețiilor amare. Adevăr 
scăldat In mite, sfinx pă
trunsă de-nțclcs; / Munte cu 
capul de piatră de furtune 
detunată. / Stă și azi in 
fața lumii o enigmă nespli- 
cată Și vegheaz-o stincă 
arsă dintre nouri de eres".

Acesta este Heliade, per
sonaj contradictoriu, pur
tat de elanuri constructive, 
animator de epocă. scrii
tor, jurnalist, om poli
tic. filozof, creator de 
școală autor de manuale, 
traducător. O întreagă mi
tologie il înconjoară, ad
versarii i-au fost multi și 
de talie, punînd in circu
lație versiuni defăimătoare 
ale unor întîmplări mă
runte, cum este cea legată 
de celebra mantie albă, i- 
lustrind. chipurile, gustul 
pentru spectaculos roman
tic. Recentele Scrisori și 
acte, publicate la Edi
tura Minerva, lămuresc 
episodul : ,,.-a fost man
taua unul ofițer de cavale
rie ce mi j-a pus pe spate 
după niște sudori tropicale 
In răceala dimineții. De-ar 
fi fost a mea, aș fi crezu
t-o ca o togă romană, in
tr-o epocă de regenerare, a 
carii albeață sau candoare 
reprezintă starea ncmacu- 
lată prin care virul este 
dator a debuta in viața 
socială". Insistența pe ri
goarea morală și capacita
tea de a transforma o îm
prejurare nefavorabilă in
tr-un prilej de discuție a 
moravurilor epocii este ti
pică moralistului comparat

de Călincscv. pe bună 
dreptate, cu Voltaire. Avea 
■verbul caustic și este un 
foarte mane pamfletar poli
tic al secolului al XIX-lca 
românesc.

în 1848, Heliade a fost 
cel care a contribuit la 
redactarea și apoi a citit 
Proclamația de la Islaz, 
ccrind independența ad
ministrativă și legislativă a 
țârii și neamestecul in tre
burile interne, egalitatea 
drepturilor politice, liberta
tea tiparului, împroprietă
rirea țăranilor și desființa
rea robiei. Cele douăzeci și 
două de articole conțin în
săși esența mișcării revo
luționare din Țara Româ
nească, reprezentind un 
document fundamental in 
evoluția gîndirii social-po- 
litice la noi. Patosul lor și 
stilul avintat sint caracte
ristice lui Heliade. care a 
fost și un orator de mar
că. punind masele in miș
care și fascinînd cel mal 
divers auditoriu. A făcut 
parte din guvernul provi
zoriu, fiind arestat cu pri
lejul complotului celor doi 
colonei, I. Odobescu și I. 
Solomon, și apoi eliberat 
sub presiunea manifestan
telor conduși de Ana Ipă- 
tescu. A fost intii ministru 
al instrucției publice, iar 
apoi membrj al locotenen
tei domnești. împreună cu 
Nicolae Golescu și Chris
tian Tell. întreg programul 
de reforme, cu limitele i- 
nerente epocii, poartă și 
amprenta spiritului helia- 
desc, atit in îndrăzneala i- 
deilor. cit și In ezitările și 
mai ales în lipsa de fina
lizare a principalei preve
deri : împroprietărirea ță
ranilor.

Heliade a însemnat — cu 
toate oscilațiile și limitele 
sale — mai ales un fer
ment, un catalizator. un 
spirit însetat de noutate, 
făcind el însuși mai mult 
decit se putea și îndemnind 
și pe alții la autodepășire. 
Temperament vulcanic, a 
lansat celebra formulă : 
„Scrieți, băieți, numai scri
eți !“, insemnind apelul la 
crearea unei literaturi na
ționale. Poate că nu înde
ajuns cercetată, poezia sa

reprezintă punctul de alti
tudine maximă al epocii 
dinainte de 1850 in Munte
nia, prin amploarea inspi
rației și substanța artistică, 
inspirată din folclorul au
tohton, ca în Zburătorul, 
sau din istoria națională, 
în O noapte pe ruinele 
Tirgoviștci. A tentat epopei 
do. largă respirație in Mi- 
haida și Anatolida. neter
minate, semnificative insă 
pentru temeritatea ambiți
ilor și a mijloacelor sale.

Heliade a cunoscut amă
răciunea exilului, fiind ne
voit să rămină unsprezece 
ani in afara hotarelor țării, 
în capitala Franței, supor- 
tînd cu demnitate privați
unile vieții de emigrant. A 
continuat să scrie cu în
verșunare (mărturisește so
ției sale, într-o scrisoare : 
„De nu m-aș fi dat în pa
siunea scrisului, aș fi înne
bunit. Scrisul mă mînglie și 
mă întărește"), visind la 
gloria patriei.

Autorul Echilibrului intre 
antiteze avea o înțelegere 
largă a lucrurilor, era un 
om politic cu intuiții sur
prinzătoare. „Speranța fie
cărui bun și adevărat ro
mân cată să fie la deștep
tarea omenirii sau cel pu
țin a Europei întregi. Cind 
aceasta împreună va mai 
ridica capul ca Ia 1848 și 
nu va mai face greșalele 
ce făcu atunci, junii ro
mâni de astăzi să fie pre
parați cu științe, adică cu 
adevăr" îi scrie el lui C. 
N. Racottă în 1852. Se 
entuziasma de ideea păcii

universale și participa la 
întruniri, conversind cu 
oamenii importanți ai epo
cii. fără a se lăsa intimi
dat de faima lor.

Dincolo de împrejurările 
vieții lui atit de agitate, 
de neînțelegerea propuneri
lor radicale, revoluționare 
ale lui Bălcescu, Heliade a 
fost pașoptist prin i- 
deologic și prin întreaga 
lui conduită intelectuală. A 
condus ziare și a tipărit 
cărți, traducind el însuși, 
din convingerea câ circula
ția liberă a informațiilor 
instruiește și formează pe 
cetățean. Vocația lui enci
clopedică, devenită trăsă
tură a intelectualului ro
mân, pe linia Cantemir, iar 
mai tirziu a lui Hașdcu, 
Iorga și Călinescu, prove
nea din luminismul funciar, 
din moștenirea spirituală 
pe care o primise de la îna
intași și din climatul e- 
pocii. Stilul pamfletar ilus
trează militantismul între
gii sale generații, conștiin
ța activă că totul este de 
făcut și că trebuie îndrep
tat ceea ce oprește înainta
rea ideilor luminoase ale 
veacului. Heliade a trăit in 
viitoarea evenimentelor, a- 
vind întotdeauna limpede 
conștiința scopurilor sale 
înalte și a datoriilor mari 
ale scriitorilor față de na
ție. El se află de drept 
Intre ctitori, între bărbații 
fără de moarte ai poporu
lui român.

Aurel Dragoș 
MUNTEANU

A R O N
PUMNUL

A fost un mare dascăl al 
spiritului național, al dra
gostei de popor și de liber
tate. un savant al studiului 
limbii, un istoric si cerce
tător literar. Cind ne con
sumația spiritualității româ
nești a început să strălu
cească definitiv luceafărul 
poeziei noastre, s-a aliat că 
primul mare profesor de 
limbă și literatură naționa
lă al lui Emincscu a fost 
Aron Pumnul. Emincscu în
suși a făcut să se știe că 
în 1866. pe patul de moar
te. Pumnul a transmis poe
tului adolescent. discipo
lul său. un adevărat testa
ment spiritual și politic 
național și i-a încredințat 
un exemplar din ..Istoria 
pentru începutul români
lor in Dacia", a lui Petru 
Maior, tipărită in 1812 și 
adnotată de autor.

Numele lui Aron Pum
nul — Arune. cum isi spu
nea el. in virtutea efor
tului său de a latiniza lim
ba — a dobîndit numaide- 
cît strălucire, ștergind a- 
mintirea severelor, judi
cioase, critici pe care i le 
adusese Maiorescu în arti
colul Observări polemice 
(1869) și în studiile lingvis
tice, ca și amintirea cu
noscutului cuplet făcut de 
Alecsandri. Eminescu tinăr 
a dat replica de o rară se
veritate, la rindu-i, și ușu
rinței cu care se glumise pe 
seama dascălului său — în 
realitate un martir al lup
tei pentru libertatea națio
nală. pentru limba șl lite
ratura poporului său — și 
argumentatei demonstrații 
maioresciene. Formula pum- 
nistă n-a rezistat, in lite
ra ei, în curioasele for
mații lingvistice. Au ră
mas insă pilduitoare viața 
și sacrificiile făcute de a- 
cest om pentru apărarea 
ideii naționale și a liber
tății poporului. Spiritul 
luptei lui. devotamentul 
nemărginit in slujba unui 
ideal înalt rămin luminoa
se și. din unghiul acestuia, 
chiar exagerările lui de
vin cheltuială generoasa 
de efort într-o acțiune fun
damentală, în care se afla 
angajată patria sa.

Biografia lui Aron Pum
nul ore momente de o in
tensitate și de o măreție 
care se integrează cursu
lui larg al istorici noastre, 
încă in cursul studiilor 
secundare, la Blaj și la 
Cluj, unde absolvă liceul 
în 1843, e cucerit de tradi
ția mare a corifeilor Șco
lii Ardelene. Starea revo
luționară se întindea și 
cucerea mase. Student in 
capitala habsburgică. după 
exemplul înaintașilor. se 
simte atras de filozofic pen
tru că il dădea libertatea 
de gindire in toate dome
niile, in principal in acela 
al dezvoltării limbilor, a 
activităților spirituale. a 
cursului istoriei. Pregăti
rea sa e deci de filolog și 
filozof, în care calitate 
funcționează ca profesor 
la Blaj, unde se alătură 
mișcării vii culturale de 
aici. Intră numaidecât în 
redacție la Organul lumi
nării — creat în 1847 de 
Timotei Cipariu și devenit 
apoi Organul național. La 
Foaie pentru minte, inimă 
și literatură a lui G. Bari- 
țiu. de la Brasov, publica
se încă din 1845, amplul 
studiu Literele corespun
zătoare fire! limbii româ
nești si alte cercetări fi
lologice.

Destinul său politic ia un 
curs hotăritor in anul re
voluționar 1848. Aici, grupul 
principal de acțiune in 
frunte cu Bămuțiu. A- 
vram Iancu. Andrei Șa- 
guna. Al. Papiu-Ilarian 
hotărăsc marea adunare 
populară de la Blaj, pen
tru a decide asupra elibe
rării naționale a români
lor si apoi pentru a hotărî 
desființarea iobăgiei. Știin- 
du-se că acțiunea va in
tim pi na contralovitura ad
ministrației grofilor și 
pentru ca nucleul revo
luționar să nu se afle ex
pus arestării înainte de 
reuniunea muițimiior s-o 
ales o cale mai ocolită î 
profesorul Pumnul a lan
sat o proclamație chemi nd 
masele românești la o a- 
dunare in ziua de 18/30 a- 
prllie, la Blaj. Răsoindită

în sate, la școli mai ales, 
proclamația a fost cea care 
a dat semnalul ridicării 
populare de la 1848 din 
Transilvania. Autoritățile 
au încercat zadarnic să îm
piedice manifestația, au a- 
dus armată si mai ales au 
căutat să aresteze pe cei 
ce declanșaseră mișcarea. 
Pumnul a fost condamnat 
la moarte și a trebuit să 
se refugieze la Iași, apoi 
la București. A plecat apoi 
Ia Cernăuți, unde va primi 
știrea desfășurării revolu
ției de acasă și va afla că 
făgărășenii l-au ales sena
tor. In gazeta Bucovina, 
a fraților Hurmuzachi, în
cepe a publica lucrări de 
specialitate. îndeosebi filo
logice. In 1850 îi apare in 
volum ciclul de Convorbiri 
între un tată și fiul lui a- 
supra limbii și literelor 
românești. între 1862—1865 
publică cele 6 volume din 
Lepturariu românesc cu
les din scripiorii români, 
întiia vastă oglindă a lite
raturii noastre, oprită in 
anul dinaintea debutului 
lui Emincscu. Tot acum 
scoate și în limba germa
nă, la Viena. o Gramatică 
a limbii române pentru 
școlile medii (1864). Prele
gerile sale de limbă si li
teratură română la „Gim
naziul chesaro-crăiesc" din 
Cernăuți polarizează in ju
rul profesorului toată șco
lar imea și intelectualita
tea română aflată la studii 
în cel mai mare oraș estic 
din imperiul habsburgic.

O adevărată grupare do 
luptă națională se înfiri
pă in jurul lui ; pentru 
tineretul acesta. Pumnul 
creează o bibliotecă pu
blică și de împrumut ; pe 
cei mai înzestrați elevi ai 
săi. ca de exemplu pe E- 
minescu. îi ține în gazdă 
la el și le priveghează e- 
voluția.

Din păcate, boala il îm
piedică de la o activitate 
mai susținută ; discipolul 
și viitorul său biograf Ion 
Sbierea îl suplinește aotiv, 
îi ține cursurile atunci cind 
el lipsește. Mal mult de
ci t profesorul unei disci
pline. el e un dascăl de 
atitudine, care-și organi
zează toată activitatea cu 
ochii ațintiți la steaua re
voluționară și națională, 
in lumina căreia se forma
se la tinerețe. Se stinge 
epuizat de suferință, plins. 
urmat de discipoli. deși 
formulele lui urmau să fie 
corectate. Ii însoțea insă 
amintirea, poezia celui mai 
îndrăgit dintre elevii săi : 
Imbracă-te in doliu fru
moasă Bucovină. / Cu ci
pru verde-ncinge antică 
fruntea ta ; / C-acuma din 
pleiada-ți auroasă si se
nină / Se stinse un lucea
făr. se stinse o lumină. / Se 
stinse-o dalbă stea !.

Era atestarea. în nume
le urmașilor, a trecerii lui 
în eternitate, intr-un pan
teon al poporului său.

Mihal GAFIȚA

_____ J

Premiera filmului 

românesc 

„Ceața"

Lupta dramatică a unui grup de 
tineri comuniști in preajma insurec
ției armate din august 1944 consti
tuie tema noului film românesc —• 
„Ceața". Premiera, prilejuită de a- 
nivers&rea a 32 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, a avut 
loc marți seara la cinematograf ut 
„Scala" din Capitală. Producție a 
„Casei de filme nr. 1". noua peli
culă este regizată de Vladimir Po- 
poscu-Doreanu, care, alături de Ale
xandru Șiperoo, semnează și scena
riul. Pe genericul filmului se Înscriu 
și numele actorilor Tonta Dimitriu. 
Adela Mărculescu, Emmerich Schăf- 
fer, Marla Rotaru. Mircea Anghelcs- 
cu. Liviu Ciulei. Vladimir Găitan șl 
alții. Imaginea • semnată de Co- 
stadie Ciobotaru.

Problematica filmului și configu
rația sa in contextul producției 
noastre cinematografice au fost pre
zentate publicului bucurestean d® 
actrița. Ioana Bulcă.

(Agerpres)

Centenarul arhitectului 
Petre Antonescu

Se împlinesc 100 de ani de la naș
terea lui Petre Antonescu, reprezen
tant de seamă al arhitecturii româ
nești, de al cărui nume se leagă con
strucția a numeroase edificii din 
București și alte orașe ale țării. El 
a fost un constructor pasionat, care, 
în monumentalele construcții ale 
Arcului de triumf, consiliului popu
lar municipal, Facultății de științe 
juridice sau Băncii de investiții, a 
îmbinat linia modernă cu specificul 
popular.

Restaurator de monumente și pro
fesor de mare prestigiu, Petre An
tonescu este, alături de Ion Mlncu, 
unul din promotorii școlii românești 
de arhitectură.

Cu prilejul centenarului nașterii 
sale, marți după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare omagială 
consacrată cunoscutului om de știin
ță român, personalitate a cărei ani
versare a fost recomandată de 
UNESCO pentru a fi sărbătorită in 
1973. Prof. dr. Grigore Ionescu a 
evocat Viața și activitatea eminentu
lui arhitect. în aceeași zi, la Casa 
arhitectului a fost deschisă o expo
ziție care înmănunchează cele mai 
valoroase dintre lucrările sale.

(Agerpres)

A

MAI SÎNT DE SEMĂNAT 500 000 HECTARE CU PORUMB

Cu toate forțele pentru 
încheierea grabnică a lucrărilor!

Pînă ieri, potrivit datelor centralizate la minister, au fost 
Insămînfate aproape două milioane de hectare cu porumb, 
ceea ce reprezintă 83 la sută din suprafețele prevăzute a 
se cultiva în întreprinderile agricole de stat și 79 la sută în 
cooperativele agricole. Rezultă că mai sint de însămînțat 
cu porumb circa 500 000 hectare teren. Este necesar ca, în 
următoarele zile, printr-un efort sporit să fie însămînfate 
ultimele suprafețe prevăzute a se cultiva cu porumb.

OLT

Inițiative care sporesc 

ritmul de lucru

în ultimele zile, datorită măsu
rilor luate de biroul comitetului 
județean de partid, lucrările agri
cole in județul Olt s-au intensifi
cat. Porumbul a fost semănat pe 
48 520 ha din cele 118 000 planificate 
a se cultiva in cooperativele agri
cole. In 4 zile bune de lucra s-au 
însămînțat peste 30 500 ha cu po
rumb. Acum tractoarele sint mai 
bine folosite, la semănat se lu
crează pe durata zi-lumină, iar 
noaptea in schimburi prelungite la 
arat și pregătirea terenului.

„Pini acum dteva zile, ne spu
nea tov. Gheorghe Voica, pre
ședintele cooperativei agricole Ra- 
domirești, pe terenurile unității 
noastre s-a lucrat sporadic, din 
cauza excesului de umiditate. De 
îndată ce terenul s-a zvintat, am 
trecut la lucru cu toate forțele, 
ziua șl noaptea, lnsămințind 300 ha 
cu porumb, din cele 750 ha. Toate 
©ele 28 tractoare ale secției de me
canizare «înt folosite cu maximum 
de randament. In noaptea de 6 spre 
7 mai mecanizatorii au discuit 
peste 100 ha. care a doua zi au și 
fost insămințate. Și la cooperati
vele Sprâncenata, Călinești, Cră- 
ciunei etc. se lucrează intens și 
noaptea pentru însămințarea ope
rativă a tuturor suprafețelor desti
nate culturilor de primăvară. No
tăm citeva dintre Inițiativele 
luate : aducerea in cimp a hranei 
calde pentru mecanizatori, alimen

tarea tractoarelor cu carburanți în 
punctele de lucru, organizarea 
schimburilor prelungite sau a două 
schimburi etc.

Cooperativa agricolă Văleni este 
una din unitățile unde maj există 
un mare volum de lucrări de exe
cutat : aici sint de arat 1 150 ha și 
de insămințat cu porumb încă 
1 260 ha din cele 1 560 ha cit este 
prevăzut. Și la această unitate, in 
ultimele zile, forța mecanică și 
manuală a fort mai bine folosită. 
Ieri, circa 800 de cooperatori au 
fost în cimp la eliberarea terenu
lui de coceni. Cele 32 tractoare ale 
secției de mecanizare, intr-o sin
gură zi au arat 80 de hectare, au 
pregătit alte 170 și au semănat 120 
ha. De la S.M.A. Izbiceni, Strejești 
și Gâneasa aici au sosit 47 trac
toare cu pluguri, iar de la Vișina 
și Vlădila. 27 tractoare cu discuri 
și 8 echipate cu semănători. S-a 
organizat cazarea mecanizatorilor 
La cițiva dintre cei mai buni gos
podari. membri cooperatori din 
comună.

Pe lingă mutațiile de tractoare 
stabilite intre S.M.A. din județ, la 
solicitarea biroului comitetului ju
dețean de partid, din Dolj au sosit, 
duminică și luni, peste 500 de trac
toare, echipate cu pluguri, grape 
cu discuri și semănători, care fără 
îndoială vor face să sporească rit
mul lucrărilor agricole. Datorită 
acestor măsuri, la cooperativa a- 
gricolă Perieți lucrează acum 74 

de tractoare, la Bălteni — 66, la 
Schitu — 70. la Movileni — 128 etc. 
Acestea sint de fapt unitățile cu 
cel mai mare volum de muncă in 
această perioadă. Avînd in vedere 
a-cest surplus de forță mecanică, 
care trebuie folosită din plin, o 
6erie de specialiști din unitățile 
unde s-a încheiat semănatul acor

BUZĂUW

Se pierde incă timp prețios

întirzierile din acest an, provo
cate de evoluția nefavorabilă a 
vremii, au impus măsuri pentru 
urgentarea lucrărilor de pregătire 
a terenului și a insămințării, orga- 
nizindu-se redistribuirea tractoare
lor in funcție de starea solului în 
diferite unități și concentrarea 
specialiștilor direcției agricole în 
unitățile cu condiții mai grele. E- 
forturile conjugate ale mecanizato
rilor și cooperatorilor, în cea mai 
mare parte a unităților agricole, 
au dus la rezultate bune. Peste 30 
de cooperative, printre care Vil- 
celele, Săhăteni, Țintești, Zorești, 
Băile, Săpoca, Cemăteștl, Oreavu, 
Coțatcu, Podgoria, au încheiat se
mănatul porumbului pe întreaga 
suprafață, toate forțele fiind con
centrate acum la lucrările de în
treținere a culturilor.

Temperaturile ridicate din ulti
ma săptămină au favorizat zvînta- 
rea terenurilor din zona sudică a- 
fectată serios de excesul de umidi
tate. Cooperatorii și mecanizatorii 
din cooperativele Luciu, Puiești, 
Pogoanele, Padina, Smeeni folo
sesc La maximum fiecare oră bună 
de lucru, sporindu-și eforturile 
pentru atingerea unei viteze zilni
ce la insămințări superioară celei 
prevăzute inițial.

Surprinzătoare in acest tablou al 
muncii sint cazurile cind se pier
de incă timpul. La cooperativa Flo- 
rica sute de hectare inundate și 
cu exces de umiditate au necesi
tat in primăvara aceasta interven

dă acum asistență tehnică în coo
perativele agricole unde se lucrea
ză cu mai multe tractoare. Se asi
gură astfel, odată cu creșterea rit
mului de lucru și o bună calitate 
a lucrărilor de insămînțare.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

țiile energice ale oamenilor mun
cii pentru a fi readuse în circui
tul productiv. Și acum apa mai dă 
de furcă cooperatorilor, dar, toc
mai de aceea, specialiștii și cadrele 
de conducere ale unității au dato
ria să identifice fiecare petec de 
pâmint bun de lucru. Ing. șef al 
cooperativei, Radu Mateescu, in 
loc să fie in cimp, lingă tractoare, 
se plimba prin comună, in ținută 
festivă. In acest timp, tractorul cu 
nr. 41—BZ—622 nu se afla in 
cimp. ci pe malul girlei, deoarece 
atunci mecanizatorul găsise cu 
cale să-1 spele. La cooperativa 
Glodeanu—Siliștea, în curtea sec
ției de mecanizare, 10 tractoare 
stăteau, deși din cele 800 ha pla
nificate a fi cultivate cu porumb 
numai 200 lia au fost insămințate. 
Șeful secției de mecanizare, Geor
ge Popescu, spunea că două tractoa
re nu au anvelope, doi mecanizatori 
sint bolnavi, iar alți doi (Ion Sava 
și Pompiliu Vasile) nu au venit 
6ă lucreze. La cooperativa Co tor ca, 
de mai multă vreme. 6 tractoare 
nu pot fi utilizate din lipsă de me
canizatori. Sint situații care nece
sită intervenția operativă- a Direc
ției generale a agriculturii. Flecare 
minut are o mare valoare, ceea ce 
impune să se acționeze cu cea mai 
mare responsabilitate pentru ter
minarea grabnică a semănatului.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

Decernarea Steagului roșu și a Diplomei 
de unitate fruntașă pe țară in întrecerea socialistă
INSTITUTULUI DE CERCE

TĂRI TEHNOLOGICE 
PENTRU CONSTRUCȚII 

DE MAȘINI
Institutului de cercetări tehnolo

gice pentru construcții de mașini din 
Capitală — distins recent cu Ordinul 
Muncii clasa I pentru rezultatele 
deosebite obținute in ultimul an in 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate — i-a fost decernat și Stea
gul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe tară in întrecerea so
cialistă pe 1972. conferite de Con
siliul Central al U.G.S.R.

La festivitatea ce a avut loc 
marți cu acest prilej au participat 
tovarășii Traian Dudaș, ministru se
cretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini Gre
le, Gheorghe Stuparu, vicepreședin
te al Consiliului Central al U.G.S.R., 
numeroși invitați. Directorul in
stitutului, dr. ing. loan Roman, 
a infățișat rezultatele obținute 
anul trecut de cercetători și proiec- 
tanți in elaborarea unor valoroase 
tehnologii și a proiectelor unor uti
laje tehnologice de mare complexi
tate, finalizarea a circa 310 lucrări de 
cercetare legate de problemele ma
jore de dezvoltare a construcției de 
mașini, realizări care au fost apre
ciate de tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
cu ocazia vizitei făcute in luna ia
nuarie la I.C.T.C.M., fapt care 
pentru colectivul institutului consti
tuie un puternic stimulent pentru noi 
succese in muncă.

S-a trecut astfel de îndată la în
tocmirea și aplicarea unui program 
de măsuri pentru realizarea unui nu
măr mai mare de cuptoare de induc
ție pentru producția de oțeluri spe
ciale și a preselor de mare putere 
necesare atit industriei noastre, cit și 
pentru export, la valorificarea într-un 
grad superior a potențialului institu
tului.

Steagul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară in întrecerea socia
listă pe 1972 au fost in.minate de to
varășul Gh. Stuparu, care a adresat 
colectivului premiat calde felicitări și 
urări de noi succese in activitatea de 
cercetare și proiectare pe care o des
fășoară, activitate cu un rol deosebit 
in modernizarea industriei noastre.

Intr-o atmosferă de însuflețire, cer
cetătorii și proiectanții Institutului de 
cercetări tehnologice pentru constuc- 
ția de mașini — I.C.T.C.M. au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune printre 
altele : însuflețiți de recenta vizită 
pe oare dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, ați făcut-o in institu
tul nostru, de indicațiile primite cu 
această ocazie, sintem hotăriți ca și in 
continuare să desfășurăm o activitate 
do cercetare aplicativ-industrială și 
de proiectare in scopul introducerii in 
industria constructoare de mașini a 
tehnologiilor avansate și a unor u- 
tilaje specifice, de concepție româ
nească, reducerii efortului valutar sl 

a importului de licențe, utilizării 
raționale a metalelor și înlocuitori
lor acestora. Ne vom mobiliza — se 
spune in încheierea telegramei — să 
depășim angajamentul asumat pină 
în prezent cu următoarele : 9 lu
crări de cercetări tehnologice și uti
laje tehnologice ; efecte economice 
suplimentare de 20 milioane lei prin 
valorificarea înlocuitorilor în indus
trie ; scurtarea termenelor de pre
dare a lucrărilor : economii prin re- 
folosirea proiectelor cu incă 500 000 
lei.

INSTITUTULUI
DE CERCETĂRI CHIMICE
Colectivul Institutului de cercetări 

chimice — ICECHIM-București a 
primit, marți. Steagul roșu și Diplo
ma de onoare din partea Consiliului 
Central al U.G.S.R., pentru locul I 
ocupat in întrecerea socialistă desfă
șurată anul trecut.

La adunarea festivă, care a avut 
loc cu acest prilej, au participat 
tovarășa doctor inginer Elena 
Ceaușescu, directorul general al 
ICECHIM, tovarășii Dumitru Nec- 
șoiu, prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului VII, Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Ion Istrate, președin
te al Comitetului Uniunii sindicate
lor din industria chimică și prelu
crarea țițeiului.

Relevind activitatea desfășurată în 
cursul anului 1972 de acest harnic 
colectiv, căruia recent i s-a conferit 
pentru a patra oară Ordinul Muncii 
clasa I. ing. Stellan Anastasii!, direc
tor adjunct științific, a arătat că 
preocupările specialiștilor de la 
ICECHIM s-au îndreptat spre 
rezolvarea problemelor majore ale in
dustriei chimice ronânești, in vede
rea scurtării duratei de cercetare, a 
valorificării operative a lucrărilor 
științifice in producție, pentru redu
cerea consumurilor specifice, elabo
rarea de noi tehnologii de fabricație, 
realizarea unor înlocuitori pentru lăr
girea bazei de materii prime indigene 
și reducerea importului. In cursul 
anului trecut, toate contracteJe înche
iate au fost finalizate și predate u- 
nităților uzinale înaintea termenului 
prevăzut, realizindu-se suplimentar 
lucrări de cercetare care au dus la 
depășirea planului, sub raport valo
ric, cu 8,5 la sută, iar planul de bene
ficii a fost înfăptuit în proporție de 
240 la sută. Pe baza cercetărilor ști
ințifice întreprinse au fost puse in 
funcțiune, in cursul anului trecut, 
instalații cu ajutorul cărora se reali
zează o producție al cărei nivel este 
de două ori mai mare decit al instala
țiilor intrate in exploatare cu un an 
mai înainte. O eficiență 6porită s-a 
realizat și prin fructificarea cerce
tărilor proprii privind asimilarea de 
noi produse și diversificarea ga
mei celor existente, obținindu-se o 
reducere a importurilor de produse 
evaluată la peste 320 milioane lei va
lută. In același timp au fost elabo
rate tehnologii corespunzătoare pen
tru valorificarea superioară a unor 
materii prime șl * unor produse In

termediare din țară pe baza cărora 
se poate realiza o producție anuală 
de peste 280 milioane lei.

In încheierea festivității, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, printre altele :

Vă raportăm, tovarășe Nicola® 
Ceaușescu, câ indicațiile dumnea
voastră prețioase, pe care ni le-ațl 
trasat cu ocazia vizitei de lucru fă
cute la noi, sint în curs de realizare. 
In acest an și in perspectivă vom ob
ține rezultate și mai bune țAA- 
tru valorificarea deplină a po
tențialului nostru științific, pen
tru rezolvarea unor probleme de 
interes major pentru economia 
noastră națională, pentru îndeplini
rea cincinalului înainte de termen.

FABRICII DE CONFECȚII 
Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI

Marți dupâ-amiază, într-un cadra 
festiv, i s-a decernat Steagul roșu 
și Diploma de întreprindere frontașu 
pe țară, pentru locul I. în întrecerea 
socialistă pe anul 1972. Fabricii de 
confecții și tricotaje București. La 
festivitate au participat Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R.. Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoare, 
Constantin Petre, secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., și activiști de partid, sin
dicali și de stat din cadrul sectoru
lui 7.

Tovarășul Iosif Steinbach, direc
torul general al fabricii, a reliefat 
succesele acestui harnic colectiv ob
ținute în cursul anului trecut : în
deplinirea sarcinilor de producție pe 
întregul an cu 36 de zile mai de
vreme. In același timp, au fost de
pășite prevederile productivității 
muncii cu 3,5 la sută, planul bene
ficiilor cu 7.1 la sută, iar prețul de 
cost a fost redus cu 6,7 la m:a de 
lei productie-marfă. S-a menționat, 
totodată, că angajamentele pe anul 
1972 au fost depășite cu 78 milioa
ne lei. la producția globală, cu 214 
milioane lei la producția-marfâ. iar 
planul de export cu 1.3 milioane lei 
valută.

Aceste succese sint o garanție 
grăitoare a faptului că angajamen
tul de a realiza prevederile planu
lui cincinal in patru ani va fi în
deplinit economia națională pri
mind. astfel, suplimentar o produc
ție globală în valoare de 450 m’- 
lioane lei și o producție-marfâ esti
mată la 400 milioane Iei.

Intr-o atmosferă entuziastă, parti- 
cipanții la adunare au adresat o te
legramă Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care, in numele 
tuturor muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din această unitate, expri
mă ferma lor hotărire de a munci 
in continuare pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan și a anga
jamentelor, pentru ca întreprinderea 
să-și aducă o contribuție și mai .Tiare 
la realizarea programului de înflorire 
a patriei noastre socialiste.
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Excelenței Sale Domnul SALEM ROBAYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Democratice Populare a Yemenului

Aflind cu profundă mlhnire despre catastrofa aeriană în care și-au 
pierdut viata ministrul afacerilor externe șl alte cadre diplomatice ale 
Republicii Democratice Populare a Yemenului, adresez sincere condo
leanțe Excelenței Voastre și IntreRga noastră compasiune familiilor în
doliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primii 

ne ambasadorul Uniunii Sovietice
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
marți după-amiază, pe ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, la cererea acestuia.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă tovărășeasca, a 
luat parte Nicolae Ecoboscu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Cehoslovacia prietena 
serbează Ziua eliberării

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi să vă exprim mulțumiri pentru felicitările adresate cu 

prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere.
Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a păși înainte în lupta 

pentru interesele sociale și politice ale muncitorilor și oamenilor muncii 
din orașul nostru și să ne aducem contribuția la întărirea mișcării comu
niste mondiale pe baza marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar.

Cu salutări comuniste.

GERHARD DANELIUS
Președintele

Partidului Socialist Unit 
al Berlinului Occidental

O delegație culturală condusă de 
I. N. Elcenko, ministrul culturii al 
R.S.S. Ucrainene, a sosit marți la a- 
mlază in Capitală, pentru a lua parte 
la Festivalul dramaturgiei ruse și 
sovietice, amplă manifestare artisti
că, organizată in țara noastră intre 
10 și 17 mai.

La sosire, pe aeroportul Otopcni, 
oaspeții au fost intimpinați de loan 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, de 
oameni de teatru și de alți oameni 
de cultură, precum și de ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, 
V. I. Drozdenko.

★
„în mod firesc, eu, ca și colegii 

mei din Uniunea Sovietică — a de-

CU» SOVIETICE
clarat ministrul culturii al R.S.S. 
Ucrainene unui redactor al Ager
pres — privim aceste schimburi de 
valori spirituale ca mijloace active, 
puternice, care contribuie la întă
rirea colaborării pe linie culturală 
și, mai mult docit atit. la strîngerea 
legăturilor frățești dintre popoarele 
noastre. în ceea ce privește Festi
valul dramaturgiei românești, care 
a avut loc recent în Uniunea So
vietică, după părerea mea, el s-a 
desfășurat cu mare succes, fapt ce 
ne bucură foarte mult. Festivalul, 
prin amplul său program, a avut un 
aport deosebit la îmbogățirea cultu
rii noastre teatrale, a culturii noas
tre in general".

(Agerpres)

Recepție oferită de 
ambasadorul R. P. Chineze
Marți seara, ambasadorul Republi

cii Populare Chineze la București, 
Cian Hai-fun, a oferit o recepție cu 
prilejul plecării sale definitive din 
țara noastră.

Au participat Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Chivu

Stoica, președintele Asociației de 
prietenie româno-chineză, membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, conducători 
ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, generali și ofițeri supe
riori, academicieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Vizitele delegației parlamentare 
tanzaniene

Delegația parlamentară tanza- 
niană. condusă de Adam Sapi 
Mkwawa, președintele Adunării Na
ționale a Republicii Unite Tanzania, 
împreună cu Ștefan Voi tec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
făcut, marți, o vizită in municipiul 
Pitești.

în cursul dimineții, la sediul con
siliului popular județean Argeș, oas
peții s-au intilnit cu Ion Dincă, 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, deputat 
in M.A.N.. .Alexandru Popescu, pri
marul municipiului Pitești, alți re
prezentanți ai -oficialităților locale.

Cu acest prilej, membrii delegației 
au fost informați asupra principale
lor probleme economice si social- 
culturale, actuale și de perspectivă, 
ale județului. Vizitînd principalele 
obiective de pe platforma petrochi

mică, parlamentarii tanzonieni au 
luat cunoștință de procesele com
plexe de prelucrare a țițeiului și de 
gama variată de produse petrochi
mice obținute in modernele instala
ții ale acestei unități.

în continuare, membrii delegației 
s-au oprit la noul spital, ce urmează 
a fi dat în curind in folosință.

A fost vizitată, apoi, secția de 
montaj general a uzinei de autotu
risme din localitate, undo ing. Du
mitru Mihai, director general al uzi
nei, deputat in M.A.N., i-a informat 
pe oaspeți despre procesul de fabri
cație a automobilelor „Dacia-1 300", 
caracteristicile și performanțele a- 
cestora.

Seara, delegația Adunării Națio
nale a Republicii Unite Tanzania a 
sosit la Craiova.

Dezbatere științifică privind prevenirea 
și combaterea poluării atmosferei

în aceste zile, cind proiectul de 
lege referitor ja protecția mediului 
înconjurător este supus atenției opi
niei publice din țara noastră, dez
baterea științifică desfășurată marți 
la Academia Republicii Socialiste 
România se înscrie in cadrul pre
ocupărilor pentru prevenirea și com
baterea poluării atmosferei.

Organizată de comisia de specia
litate a înaltului for științific, ma
nifestarea. consacrată analizei diver
selor aspecte pe care le ridică po
luare;3. produsă de fabricile de ci- 
men;'.- a reunit in aula Academiei 
reprezentanți ai unor ministere și 
instituții care au contingență cu a- 
ceste probleme.

Cercetări întreprinse în ultimul 
timp, atit de comisia Academiei cit 
Și de instituțiile participante au 
soos in evidență influențele negative 
pe care substanțele poluante pro

duse de Industria cimentului le au 
asupra sănătății populației, florei, 
faunei, operelor de arhitectură și dc 
artă, turismului, precum și implica
țiile economice ale recuperării pul
berilor pierdute in procesul tehno
logic. Pornind de la analiza acestei 
situații, care a constituit obiectul u- 
nor referate susținute in plenul reu
niunii — cei prezenți au subliniat 
necesitatea unor măsuri care prevăd, 
intre altele : echiparea fabricilor de 
ciment cu instalații modeme de mare 
randament in reținerea emisiilor de 
pulberi și Înlocuirea celor depășite ; 
creșterea gradului de automatizare 
In aceste întreprinderi ; un program 
concret de control al emisiilor la fie
care instalație tehnologică pentru ca 
acestea să nu depășească valoarea 
limită admisibilă ; pregătirea cadre
lor necesare acestei activități etc.

(Agerpres)

Dslegația Consiliului Național al Frontului Patriei 
din R. P. Bulgaria în județul Prahova

Delegația Consiliului Național al 
Frontului Patriei din R. P. Bulgaria, 
condusă de Liubomir Lcvcev, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal, care face o vizită de prietenie 
In țara noastră, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, a sosit marți în județul 
Prahova. Oaspeții bulgari au avut o 
întrevedere cu Ion Catrinescu, prim-

6ecretar al Comitetului Județean 
Prahova al P.C.R., președintele Con
siliului județean al F.U.S.. și cu alți 
membri ai consiliului.

In continuare au fost vizitate 
noile cartiere de locuințe. Casa de 
cultură a sindicatelor, Muzeul de 
artă, Muzeul „Ceasul de-a lungul 
vremii" și alte edificii ale munici
piului Ploiești.

(Agerpres)

Vizitele delegației guvernamentale economice cubaneze
Marți după-amiază, Pedro Miret 

Prieto, vicepreședinte al Guvernulu' 
Revoluționar al Republicii Cuba, 
președintele părții cubaneze in co
misia mixtă româno-cubaneză de 
colaborare economică și tehnlco-ștl-

ințifică, împreună cu persoanele ofi
ciale cubaneze care il însoțesc au 
făcut o vizită la Uzinele de auto
camioane din Brașov.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis adjunctului mi
nistrului afacerilor externe al Re- 
ptiblicii Democratice Populare a Ye
menului. Mohamed Hadi Awad, o te
legramă de condoleanțe în legătură 
cu accidentul de avion in care și-au 
pierdut viata ministrul afacerilor ex
terne. Mohamed Saleh Aulaqi, și 
alte cadre diplomatice yemenite.

•ir
Marți după-amiază s-a întors In 

Capitală delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de Cornellu Mă- 
nescu. vicepreședinte al Frontului 
Unității Socialiste, președintele Gru
pului român din Uniunea Interpar
lamentară, care, la invitația Consiliu
lui Legislativ Național al Republicii 
Zair, a făcut o vizită de prietenie 
in această țară.

Pe aeroportul Otnpeni. delega
ția a fost salutată de Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., 
Aure] Vrjoli, președintele Comisiei 
economico-financiare a M.A.N.. Ro
man Moldovan, membru al Consiliu
lui de Stat, Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N.

Cu prilejul autentificării noii Con
stituții a Republicii Islamice Pa
kistan, ambasadorul acestei țări la 
București, S. A. D. Bukhari, a oferit, 
marți seara, o recepție.

Au participat Nicolae Eeobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Andrei' Vela, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, alte per
soane oficiale, precum și șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați in 
România, alți membri ai corpului 
diplomatic.

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Gheorghe Boldur a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
industriei construcțiilor de mașini-u- 
nel.te și electrotehnicii, primind alte 
însărcinări.

Prin același Decret, tovarășul Vir
gil Actavian a fost numit în func
ția de ministru al Lndustriei con
strucțiilor de mas ini-unelte si elec
trotehnicii.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

10, 11 și 12 mai. în țară : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar no- 
ros, local în jumătatea de nord-vest 
a țârii se vor semnala descărcări 
electrice și averse de ploaie. In rest

descărcările și aversele vor fi izolate. 
Vintul va sufla moderat. Temperatu
ra va continua să scadă ușor la în
ceputul intervalului, apoi va crește. 
Minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele intre 16 și 26 
trade. mai ridicate in sud-estul țării.

n București : Vreme ușor instabilă, 
cu cerul temporar noros, favorabil 
descărcărilor electrice și averselor de 
ploaie după amiaza. Vint slab pină 
la potrivit. Temperatura va scădea 
ușor la Începutul intervalului.
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COMPETIȚII DE MASĂ Sportivi români peste hotare
© „Crosul tineretului” in faza finală • Astăzi, „Ziua 
sporturilor” pentru studenții de Ia A.S.E. • „Ștafeta 

victoriei”, in sectorul 8

Simbătă și duminică vor avea 
loc, la Arad, finalele „Crosului tine
retului", competiție de masă care, in 
fazele anterioare, a reunit la start 
zeci de mii de tineri și tinere.

Acum trei zile, in orașele reșe
dință de județ s-au desfășurat ulti
mele întreceri dinaintea finalelor. 
Corespondenții noștri ne-au trans
mis că, peste tot. disputele pentru 
obținerea calificării in finalele de la 
Arad au fost interesante, suscitind 
deopotrivă interesul concurență (>r, 
ca și al spectatorilor aflați pe tra
seele respective. în reprezentativa 
județului Timiș vor conta, printre 
alții, Hildegard Mohrent, Nicoleta 
Ghibirdic, Jenică Vieru (de la 
Grupul școlar M.I.U.), Maria Mo- 
canu (Uzma textilă Timișoara). Tra
jan Danclu (Liceul C.D. Loga), Dorel 
Gruia (Facultatea de electrotehnică). 
In județul Bacău, dreptul de a evo
lua in finale l-au obținut, intre al
ții, Lucretia Tuglea din Buhuși. Cor
nelia Micu din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Arpad Szabo și Constan
tin Voaideș din Bacău. Etapa pe 
Capitală, al cărei loc de desfășurare 
a fost Parcul Tineretului, a eviden
țiat cîteva elemente talentate. Intre 
ciștigătorli probelor se află Elena 
Popa (Liceul industrial de me’rolo- 
gie), Mana Pintilie (Școala profesio
nală Electromagnetica), Gabriel 
Ghiță și Florica Muschici (Grupul 
școlar profesional nr. 4), Stelian 
Sandu (uzinele „23 August").

•k
Astăzi, pentru studenții de la Aca

demia de studii economice va fi or

ganizată o „zi a sporturilor". Inte
resul manifestat in legătură cu ase
menea acțiuni recreative este ilustrat 
de faptul că se contează pe partici
parea a circa 4 000 de studenți și stu
dente de la diferitele facultăți ale 
A.S.E. întrecerile (la atletism, bas
chet, judo, volei, handbal, rugbi) se 
dispută pe bazele sportive de la sta
dionul Tineretului, inoepind de la 
ora 16. In program figurează și de
monstrații de gimnastică acrobatică, 
prezentate cu concursul studenților 
de la I.E.F.S.

★

„Ștafeta victoriei" — astăzi, in
tre orele 15,30 și 16 — va reuni peste 
2 500 de tineri șl tinere din Capitală. 
Startul se va da din patru puncte 
ale sectorului 8, ștafetele urmind a 
se intilni In bd. Banu Manta, in fața 
sediului consiliului popular.

BALCANIADA DE BOX 
DE LA ATENA

Trei medalii de aur, două de ar
gint și patru de bronz — acesta este 
bilanțul participării pugUiștilor ro
mâni la a Xl-a ediție a campionate
lor balcanice de box, desfășurate la 
Atena.

Remus Cosma (La semimuscă; b.p. 
bulgarul Nikolov), Gheorghe Ciochi
nă (la pana ; b.p. turcul Kumova) și 
Ion Gyorfi (la mijlocie; b.p. iugosla
vul Vujkovici) au urcat luni seară 
pe cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de onoare de la „Panathinai- 
kos stadion", obținind titlurile de 
campioni balcanici.

Ion Hodoșan și Marin Constanti- 
nescu au obținut medalii de argint; 
primul a pierdut la puncte in fața 
bulgarului Kolev, iar al doilea, prin 
abandon cerut de antrenor in repriza 
secundă, in fața iugoslavului Parlov.

Cerchia, Ștefanovici, Cuțov și Das- 
călu au obținut medalii de bronz.

CICLIȘTII IAU STARTUL 
IN „CURSA PĂCII"

Astăzi, la Praga, se va da startul 
în cea de-a 26-a ediție a tradițio-

Campionatul masculin dc baschet
TIMIȘOARA (Corespondentul

„Scinteii", Cezar Ioana). — Ieri, in a 
treia zj a turneului de baschet mas
culin, care se desfășoară in sala 
Olimpia din localitate, s-au înregis
trat următoarele rezultate : Steaua— 
Academia Militară 67—50. Dinamo— 
Farul Constanța 78—63, I.C.H.F.—Ra-

pid 71—49, I.E.F.S.—Voința București 
48—45, Universitatea Timișoara—Po
litehnica București 74—71. După cum 
se’ vede, nici in această etapă nu s-a 
produs vreo surpriză. De notat este 
poate faptul că Rapid București a su
ferit a treia infringere consecutivă. 
Astăzi se desfășoară ultimele par
tide.

nalei competiții cicliste „Cursa păcii", 
la care participă peste 100 de spor
tivi din 18 țări : Anglia, Australia, 
Belgia, Bulgaria, Cuba, Danemarca, 
Finlanda, Franța, Italia, Maroc, Nor
vegia, Olanda, România, Ungaria, 
U.R.S.S., R.D. Germană, Polonia șl 
Cehoslovacia. Cea mai importantă în
trecere ciclistă din lume, rezervată 
amatorilor, se desfășoară anul acesta 
pe traseul Praga—Varșovia—Berlin, 
in 16 etape, insumind 2 083 kilometri.

Ca principali favorlți ai cursei, co
mentatorii notează pe polonezul Rys- 
zard Szurkowski, învingătorul ulti
melor două ediții, sovieticul Valeri 
Llhaclov și francezul J.L. Danguil- 
laume. Echipa României va alinia la 
start următoarea formație: Theodor 
Vasile, Vasile Selejan, Nicolae An- 
dronache, Ion Cernea. Constantin 
Grigore și Alexandru Sofronie.

TENIS

PRIMUL TURNEU PENTRU 
„MARELE PREMIU—F.I.L.T."

Turneul internațional de tenis de 
la Bournemouth, contind pentru 
„Marele premiu — F.I.L.T.", a pro
gramat alte partide din primul tur al 
probei de simplu. Campionul român 
Ilie Năstase l-a intilnit pe francezul 
N. Godrella, pe care l-a învins în 
două seturi : 6—4, 6—2.

Alte rezultate : Dent (Australia)— 
Warboys (Anglia) 6-4, 6-0 ; Proisy 
(Franța)—Munoz (Spania) 6—3, 6—1 ; 
Panatta (Italia)—Gerken (S.U.A.) 7— 
5, 6—0; Phillips Moore (Australia)— 
Cox (Anglia) 6—1. 6—4; Stilwell (An
glia)—Parun (Noua Zeelandă) 6—1 
6-3.

Popoarele Cehoslovaciei prietene s&rbătorcsn astăzi 
împlinirea a 28 dc ani dc la eliberarea patriei lor de 
sub jugul fascist — moment crucial In viața țării, inar- 
cind începutul unei ere noi, a unei intense activități 
constructive pc calea edificării orindulrii noi, socialiste.

In anii puterii populare, oamenii muncii colii șl 
slovaci, deveniți stăpinl pe propriile destine, au înfăp
tuit, sub conducerea Partidului Comunist din Ceho
slovacia. adinei prefaceri înnoitoare in toate domeniile 
de activitate. Socialismul a deschis noi căi spre pro
gres in industrie șl agricultură, in dezvoltarea întregii 
economii naționale. Marile capacități industriale înăl
țate in perioada ce a trecut dc la eliberare, noile ra
muri create au sporit, an de an, potențialul economic 
al țării, în prezent, volumul global al producției indus
triale este de peste 7 ori mai marc decit in anul 1948. 
Realizări remarcabile s-au înregistrat in dezvoltarea 
științei și tehnicii, a invățămintulul șl culturii, in ri
dicarea nivelului dc trai al celor cc muncesc. în pre
zent. oamenii muncii din Cehoslovacia ișl dedică efor
turile traducerii în viață a sarcinilor trasate de cel 
de-al XIV-lea Congres al I’.C.C.

Animat dc profunde sentimente dc simpatic, stimă 
și solidaritate frățească, poporul român urmărește cu 
viu interes activitatea constructivă a poporului ceho
slovac și se bucură sincer de succesele sale în dezvol
tarea și înflorirea continuă a Cehoslovaciei pe calea 
vieții noi.

Așa cum este cunoscut, prietenia româno-cehoslovacă 
arc adinei rădăcini in istoric : ea s-a făurit în decursul 
luptei îndelungate duse de cele două popoare pentru 
idealurile libertății, pentru afirmarea ființei naționale 
și progres social. Pe baza acestui teren fertil, intre miș
cările muncitorești, Intre militanții comuniști din cele 
două țări s-au dezvoltat legături trainice de solidari
tate, sprijinul reciproc pe care și l-au acordat parti
dele noastre comuniste in perioada grea a asupririi 
burgheze reprezentind o strălucită expresie a forței 
internaționalismului proletar.

In timpul celui de-al doilea război mondial, poporul 
român, după ce a înfăptuit insurecția națională armată 
și a realizat eliberarea întregului teritoriu al pa
triei noastre, a participat la luptele pentru eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei, pină la victo
ria finală asupra fascismului. Prietenia popoare
lor noastre a fost pecetluită în decursul luptelor 
purtate atunci dc armata română — alături de armatele

U.R.S.S., de partizanii cehi șl slovaci — prin Jertfa de 
singe a celor peste 60 000 dc ostași români căzuți pe 
pâmintul Cehoslovaciei, in crinccncle bătălii duse pen
tru infringerea șl izgonirea hltleriștilor.

Legăturile frățești româno-cchoslovaco s-au ridicat 
pc un plan superior în procesul construcției socialis
mului in România și Cehoslovacia, avind Ia bază co
munitatea de orinduirc, de ideologic șl de țeluri. Sta
tornicite pe principiile marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, relațiile dc prietenie șl cola
borare dintre cele două țări șl popoare cunosc un curs 
continuu ascendent. Progresele importante realizate dc 
România și Cehoslovacia in dezvoltarea economică șl 
tehnico-științifică oferă un cimp tot mai larg de inten
sificare a cooperării, corespunzător intereselor ambelor 
popoare. Factorul esențial al dezvoltării multilaterale a 
raporturilor reciproce româno-cehoslovace il constituie 
relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, bazate pc respectul prin
cipiilor autonomiei, egalității, neamestecului in trebu
rile interne, contactele, schimburile de vizite, întilni- 
rile directe intre conducătorii de partid și de stat ai 
țărilor noastre.

Astfel, ca momente dc mare însemnătate in evoluția 
ascendentă a relațiilor bilaterale s-au înscris intilnlrile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak. 
Așa după cum se știe, secretarul general al C.C. al 
P.C.C, a fost oaspetele țării noastre in anul 1971, iar se
cretarul general al partidului nostru a vizitat Ceho
slovacia in luna martie a acestui an. Convorbirile rod
nice, tovărășești, purtate cu aceste prilejuri au adus 
contribuții dc seamă la ridicarea pe o treaptă superi
oară a legăturilor multilaterale, frățești româno-ccho- 
slovace.

Un important instrument al dezvoltării continue a 
relațiilor reciproce îi constituie noul Tratat dc priete
nie, colaborare șl asistență mutuală dintre țările noas
tre, care oferă un cadru propice intensificării raportu
rilor politice, economice și cultural-științifice reciproce, 
corespunzător intereselor ambelor popoare, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei, poporul român adresează popoarelor ceh 
șl slovac un călduros salut, sincere felicitări și urarea, 
din toată inima, de a obține noi și cit mal mari suc
cese în munca pentru progresul și înflorirea patriei 
lor socialiste.PRIfflTĂȚI PENTRU„MAȘINILE VIITORI»

Cind se vorbește 
despre industria con
structoare de mașini, 
despre rolul și locul ei 
in ansamblul econo
miei naționale a Ceho
slovaciei socialiste, se 
folosește adesea me
tafora „coloană verte
brală a economiei". De 
multe decenii, această 
ramură formează axul 
in jurul căruia gravi
tează toate celelalte 
sectoare producătoare 
de bunuri materiale 
din Cehoslovacia. De 
altfel, datorită condi
țiilor specifice ale 
dezvoltării .sale, aceas
tă tară a apărut pe pia
ța mondială a mașini
lor și instalațiilor in
dustriale cu aproape 
100 de ani in urmă, 
încă la începutul a- 
cestui secol se fa
bricau locomotive ce 
atingeau viteze de 
140 km pe oră. tram
vaie produse la Pra
ga puteau fi intilnite 
la Viena. Berna și in 
aLte metropole euro
pene. iar automobilul 
cu opt cilindri de pro
ducție cehoslovacă era 
folosit ca taximetru 
la Paris. Londra sau 
Pcttograd. Tot acestor 
timpuri le aparțin pri
mele generatoare e- 
lectrice. instalații in
dustriale complexe, a- 
vioane realizate in 
Cehoslovacia.

ȘL cu toată această 
tradiție industrială, ce 
distantă apreciabilă 
este intre ceea ce s-a 
înfăptuit in perioada 
antebelică in construc
ția de mașini si sta
diul atins de ea in 
anii socialismului 1 
Este suficient a ară
ta că numai in perioa
da de după 1948 a- 
ceastă ramură și-a 
sporit potențialul de 
15 ori. fără a mai 
vorbi de uriașa di
versificare, de pro
gresul tehnic și schim
bările petrecute In 
însăși structura sa, 
adaptată pe de-a în
tregul cerințelor mo
derne și necesități
lor de dezvoltare ar
monioasă a întregii e- 
conomii naționale pe 
calea socialismului. De 
altfel și dinamica pon
derii ei in ansamblul 
industriei cehoslova
ce este mai mult de
cit semnificativă. în 
timp ce producția in
dustrială globală a 
crescut, in anii dc dună 
eliberarea tăriL in
tr-un ritm mediu a- 
nual de 8,8 la sută, 
cadența înregistrată in 
dezvoltarea construc
țiilor de mașini a fost 
de 12.4 la sută. l-a 
valoarea globală a 
producției industriei 
cehoslovace această 
ramură participa in

1937 cu 11 procente, 
în 1948 cu 12.5. pentru 
ca anul trecut contri
buția pc acest plan să 
ajungă la 29.4 la sută.

Mutațiile in struc
tura producției con
strucțiilor de mașini 
au loc intr-un ritm a- 
lert, oglindind preocu
parea pentru dezvol
tarea continuă a aces
tui sector fundamental 
in pas cu ultimul cu- 
rint al tehnicii. „Tre
buie ca cineva să aibă 
ochii legați — spunea 
ministrul cehoslovac al 
metalurgiei, si con
strucțiilor de masinj, 
— pentru a nu vedea 
ritmul viu cu care se 
proliferează tehnica 
contemporană. Anchi-

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA

lozarea in formule și 
tipare vechi. teama 
de a nu schimba ceea 
ce decenii întregi pă
rea potrivit dar acum 
este anacronic si alte 
neajunsuri pe care le 
intilnim in complexa 
activitate de racordare 
a producției la cerin
țele actuale, sint frine 
împotriva cărora am 
deschis o luptă ho<â- 
rită. Linia pe care 
vom merge si in vii
tor poate fi sinte
tizată in următoarea 
formulă : cu mate
rii prime și mate
riale cit mai puține, 
cu forță de muncă re
dusă. dar cu multă in
teligență, să obți
nem produse de o cit 
mai mare valoare".

Acesta este spiri
tul in care acționea
ză lucrătorii din ra
mura construcțiilor de 
mașini pentru aplica
rea directivei celui 
de-al XIV-lea Con
gres al P. C. din 
Cehoslovacia : „Aici, 
în construcțiile de 
mașini, creșterea in 
continuare nu trebuie 
privită ca o simplă 
extindere a produc
ției existente, in struc
tura ei aotuală. Sec
toarele care determi
nă ritmul dezvoltării 
tehnice a întregii e- 
conomii trebuie sâ 
cunoască o dezvoltare 
mult mai rapidă".

Programul special, de 
dezvoltare in perspec
tivă a producției in
dustriei construcțiilor 
de mașini, elaborat 
după congres de o 
comisie specială, care 
a reunit pe cei mai 
de vază specialiști ai 
tării. numeroși oa
meni de știință, o- 
rientează efortul prin
cipal in direcția dez

voltării rapide a ra
murilor moderne ale 
tehn ic i i contempora
ne : electrotehnica, e- 
lectronica, tehnica de 
caicul și cea de au
tomatizare. producția 
mașinilor șl aparate
lor de măsură si con
trol — tot ce specia
liștii de aici denu
mesc drept „mașini 
ale viitorului". în 
același timp, se are 
in vedere creșterea 
și modernizarea pro
ducției de autoca
mioane și autoturis
me. ae mașini și u- 
ț.Uaje agricole, ma
șini de aschiat și 
prelucrat metale. Pen
tru aceste sectoaie, 
planul unic de stat 
al cercetării tehnico- 
științifice, atit funda
mentale cit si aplica
tive. conține sute de 
teme oe reprezintă tot 
atitea contribuții ori
ginale la soluțio
narea unor probleme 
de fond ce le ridica 
dezvoltarea actuală a 
industriei construc
toare de mașini a Ce
hoslovaciei.

La sfirșitul cincina
lului in curs, produc
ția realizată de a- 
ceastâ ramură ur
mează să fie cu 45 la 
sută mai mare decit 
în 1970. Se prevede 
că. in aceeași perioa
da. se vor produce cu 
50 la sută mai multe 
mașini de aschiat și 
prelucrat metale, cu 
35 La sută mai multe 
mașini și utilaje pen
tru agricultură. cu 
peste 70 la sută mai 
multe mașini textile 
și pentru industria de 
încălțăminte. Anul a- 
cesta, considerat ca 
an hotăritor pentru 
întregul cincinal, pune 
in fata constructorilor 
cehoslovaci de ma
șini sarcini deosebite, 
în oomparatie cu 
anul 1972. ei urmează 
să sporească produc- 
ția-marfă cu 6,7 la 
sută, și productivita
tea muncii cu 5,4 la 
sută — in condițiile 
in care creșterea for
ței de muncă va fi 
doar de 1.1 la sută, 
investițiile fiind men
ținute la nivelul anu
lui trecut

Rezultatele cu oare 
constructorii de ma
șini cehoslovaci au 
inchelat primul tri
mestru din acest an 
exprimă hotărirea lor 
de a face toate efor
turile pentru ca pro
gramul de dotare cu 
tehnică nouă, perfec
ționată. a întregii e- 
conomii naționale, fi
xat de congres, să 
fie integral îndepli
nit.

C. PRISĂCARU

ZILELE FILMULUI CEHOSLOVAC
Cu prilejul unei conferințe de 

presă, organizată marți dimineața 
in Capitală, dr. Milos Krno, artist 
emerit, dramaturg șef al Studiouri
lor din Slovacia, care, împreună cu 
actorul Karel Hlusicka, participă la 
Zilele filmului cehoslovac, desfășu
rate in tara noastră cu ocazia sărbă
torii naționale a R.S. Cehoslovace, 
a declarat unui redactor al Agerpres: 
„Din marea diversitate de filme noi 
cehoslovace au fost alese pentru a 
fi prezentate in cadrul acestor mani
festări, producții cu o tematică 
foarte diferită. „Drumurile bărbați
lor", film distins cu un mare pre
miu la festivalul național de la 
Plzen, prezintă greutățile intimpinate 
de poporul cehoslovac in lupta sa 
împotriva bandelor teroriste in primii 
ani ai orinduirii socialiste, ....Și sa
lută rindunelele" înfățișează conse
cințele distrugătoare ale războiului 
asupra sufletului tinerilor, iar cel 
de-al treilea film, „Homolka și por

tofelul", este o comedie. Intre Româ
nia și Cehoslovacia există o colabo
rare utilă pentru ambele cinemato
grafii, colaborare pe care ne stră
duim s-o dezvoltăm In continuare. 
Apreciem filmele românești și știm 
că in țara dv. lucrează regizori și 
actori foarte buni, scenariști de ta
lent. Am discutat mult cu co
legul meu despre felul cum a fost 
primit filmul „Drumurile bărbaților" 
de publicul bucureștean. Am fost 
plăcut impresionați văzind atenția 
cu care a urmărit intimplările de pe 
ecran.

★
La cinematograful „Central" din 

Craiova a fost prezentat, marți sea
ra, un spectacol de gală cu filmul 
„Drumurile bărbaților", realizat de 
regizorul cehoslovac Ivo Toman. Cu 
această premieră sint inaugurate, 
In municipiul-reședință al județului 
Dolj, Zilele filmului cehoslovac.

TELEGRAME
Tovarășul Ștefan Voitec, președin

tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a adre
sat o telegramă de felicitare tovară
șului Alois Indra, președintele Adu
nării Federale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, cu prilejul celei de-a 
28-a aniversări a eliberării Cehoslo
vaciei de sub jugul fascist

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace, Bohuslav Chnoupek, cu oca
zia celei de-a 28-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sug jugul 
fascist

★
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste România, gene
ral de armată Ion Ioniță, a adresat 
ministrului apărării naționale al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
general de armată. Martin Dzur. o 
telegramă de felicitare cur ocazia 
celei de-a 28-a aniversări a eliberă
rii Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist

Cu același prilej, Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist, Comitetul național al Femeilor 
și Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii din Republica Socialistă 
România au trimis telegrame de fe
licitare organizațiilor similare din 
Republica Socialistă Cehoslovacă.

(Agerpres)

Depunerea 
unor coroane de flori

Cu prilejul celei dc-a 28-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist, Miroslav Sulek, amba
sadorul acestei țări la București, și 
membri ai ambasadei au depus, 
marți dimineață, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism și la Monumentul eroi
lor sovietici din Capitală.

La solemnități au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Apărării Na
ționale și ai Consiliului popular al 
municipiului București.

La Monumentul eroilor sovietici au 
fost prezenți V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, precum și atașați militari din 
țări socialiste acreditați in România.

(Agerpres)

Adunări festive 
inR.S. Cehoslovacă

PRAGA — (Corespondență de la 
C. Prisăcaru) : Cu prilejul împlinirii 
a 28 de ani de la eliberarea Ceho
slovaciei, secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Gustav 
Husak, președintele republicii, Lud- 
vik Svoboda, președintele guvernului 
federal, Lubomir Strougal, alți con
ducători de partid și de stat ceho
slovaci au depus, marți la amiază, 
coroane și jerbe de flori la mor
mântul eroului necunoscut de la 
Monumentul național de oe colina 
Vitkov și la mormintele ostașilor so
vietici din cimitirul Olsany, din 
Praga.

In toate centrele regionale și raio
nale ale țârii, in mari unități eco
nomice și social-culturale, au avut 
loc adunări festive, in cadrul căro
ra s-a făcut bilanțul muncii pentru 
îndeplinirea obiectivelor actualului 
plan cincinal, a fost scoasă in evi
dență contribuția de preț a armatei 
sovietice, a armatei române, a miș
cării de partizani la alungarea co
tropitorilor fasciști de pe pâmintul 
cehoslovac.

Sărbătorii naționale a poporului 
oehoslovac i-au fost consacrate nu
meroase și variate manifestări cul
tural-a rtistice.

★
La Zvolen, Kromeriz, Lucenec, 

Brno, Piestany, Humpolec și in 
alte localități, la monumentele șl 
cimitirele ostașilor români căzuți in 
lupta pentru eliberarea Cehoslova
ciei, delegații formate din reprezen
tanți ai organelor locale ale P.C. din 
Cehoslovacia, P.C. Slovac, comitete
lor naționale, organizațiilor de masă 
și obștești au depus coroane și jerbe 
de flori cu prilejul celei de-a 28-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist.



viața internațională
A 25-A ANIVERSARE A O. M. S.

Adunarea festivă de la Palatul 
Națiunilor din Geneva

Deosebita apreciere a mesajului președintelui Consiliului 
de Stat ol Republicii Socialiste România

GENEVA 8 (Corespondenta de l-a 
C. \1ad). — La Palatul Națiunilor 
d n Genei-a a avut Joc. la 8 
mai. o adunare festivă cu prilejul 
eeie- de-a 25-a an'versări a Organi- 
■ • 1 Mondiale a Sănătății.

De o largă audientă și de rele 
mai înalte aprecieri in rindul pâr
lit inantilor s-a bucurat la sesiune 
mesajul de salut al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. adresat O.M.S. cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de la crea
rea sa.

Cu ocaz a jubileului OM S.. nu- 
mcroși alți șefi de state și guverne, 
personalități ale vieții intema- 
ționale au adresat organizației me- 
saje de salut apreciind activitatea 
desfășurată de aceasta in vederea 
ocrotirii sănătății popoarelor, a bu
năstării. progresului și păcii in lume.

In numele lui Kurt Waldheim, se- 
O N.U., •

un mesaj de .-..'ut organizației direc- 
’orul general al Oficiului Națiunilor 
Unite de la Geneva. Vittorio Wins* 
peare Guicciardi. subliniind rezulta
tele pozitive obținute de O.M.S. in

decursul unui sfert de veac, contri
buția sa la ameliorarea sănătății 
popoarelor din întreaga lume. El a 
relevat rolul jucat de O M S. în ca
drul Națiunilor Unite, pentru înfăp
tuirea obiectivelor O.N.U. in diverse 
domenii de activitate.

în cuvintarea sa. președintele ac
tualei sesiuni, dr. Julie Sulianti Sa- 
roso (Indonezia), a relevat progre- 
s-?le ob'inute de O.M.S. in domeniul 
sănătății publice. Vorbitoarea s-a re
ferit. in același timp, la contrastele 
dintre țările dezvoltate și numeroa
sele țări in curs do dezvoltare in ce 
privește situația in domeniul sănă
tății. Dr. Saroso a exprimat speranța 
că Adunarea Mondială a Sănătății 
va da un nou impuls eforturilor co
mune ale tuturor statelor lumii, mari 
si mici, pentru realizarea obiective
lor fundamentale ale O.M.S.

★
GENEVA F (Agerpres). — La cea 

de-a 26-a sesiune a Adunării Mon
diale a Sănătății s-a adoptat o re
zoluție privind admiterea Republicii 
Democrate Germane ca membră a 
O.M.S.

Reuniunea multilaterală
de la Helsinki

DECLARAȚIA COMUNĂ 
IUG0SLAVO - POLONĂ

BELGRAD 8 (Agerpres). — In 
Declarația comună dată publicității 
la încheierea vizitei oficiale de prie
tenie făcute în Iugoslavia de Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., se relevă câ guvernele ce
lor două state, U.C.I. și P.M.U.P. vor 
continua și in viilor să întărească și 
să dezvolte colaborarea multilaterală 
îugoslavo-polonâ si să rezolve con
structiv. in spiritul prieteniei și în
țelegerii reciproce, toate problemele 
de interes comun.

Cele două părți și-au exprimat 
hotărî rea de a depune toate efortu
rile pentru ca Europa să devină un 
continent al unei păci și securități 
durabile, al unei colaborări multila
terale pe baze egale intre «late și po
poare suverane, declarind, totodată, 
că vor continua să se preocupe activ 
de pregătirile pentru Conferința eu
ropeană pentru securitate și colabo
rare, astfel ca aceasta să aibă loc 
fără intirziere și să contribuie la 
dezvoltarea unui nou sistem general 
european de relații și de securitate, 
la dezvoltarea încrederii și la demo
cratizarea relațiilor europene.

In Încheierea declarației comune. 
Tosip Broz Tito și Edward Gierek iși 
exprimă profunda încredere că nu
meroasele probleme care preocupă 
în prezent lumea pot fi rezolvate 
prin aplicarea fermă a principiilor 
coexistentei pașnice, prin respecta
rea independenței tuturor țărilor și 
asigurarea dezvoltării libere a fiecă
rui popor, prin angajarea tuturor na
țiunilor in lupta pentru pace și pro
gres.

★
Edward Gierek l-a invitat pe Tosip 

Broz Tito să facă o vizită în Polonia, 
invitație care a fost acceptată.

ROMA

Sesiunea Comisiei mixte de cooperare economică,
industrială și tehnică romăno-italiană

ROMA 8. — Corespondență de la 
R. Bogdan). La Ministerul Comerțu
lui Exterior al Italici au început, 
marți dimineața, lucrările celei de-a 
4-a sesiuni a Comisiei mixte de coo
perare economică, industrială și teh
nică româiTo-italiană. Delegația țârii 
noastre este condusă de Marin 
Trâistaru. adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar delegația ita
liană de Giulio Orlando, subsecretar 
de stat la "
Exterior.

Ministerul Comerțului

în cadrul lucrărilor sesiunii va fi 
trecută in revistă evoluția dezvoltă
rii colaborării economice și a coo
perării industriale și tehnice dintre 
cele două țări, in ultimii doi ani. 
Vor fi examinate, de asemenea, noi 
acțiuni de cooperare in domeniile 
industriei construcțiilor de mașini, 
electronice și electrotehnice, ale in
dustriei chimice, industriei alimen
tare și agriculturii, precum și posi
bilitățile de dezvoltare viitoare a 
schimburilor comerciale bilaterale.

MOSCOVA 8 (Corespondentă da 
la L. Dută). lua 8 mai. tovarășul Ton 
Pățan. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului ex
terior. a avut o întrevedere cu Ni
kolai Patolicev, ministrul comerțu
lui exterior al Uniunii Sovietice. Cei

doi interlocutori au avut o convor
bire despre probleme privind dez
voltarea în continuare a relațiilor e- 
oonomice dintre România și U.R.S.S. 
La convorbire a luat parte, de ase
menea. ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S., Ghecrghe 
Badrus.

BUDAPESTA Vizita delegației Consiliului

Sesiunea Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa

Perspective favorabile de dezvoltare
a cooperării in domeniul producției industriale

HELSINKI 8 (Agerpres). — Co- 
r spondență de la Dumitru Ținu : 
Marți. în cadrul reuniunii multilate
rale de la Helsinki, grupul de lucru 
pentru problemele culturale și con
tactele umane a .continuat redactarea 
pr< ambulului pentru instrucțiunile 
comisiei ce se va ocupa de aceste as
pecte ale coope-rârii in faza a doua a 
conferinței general-europene.

In ședința de după-amiazâ, grupul 
de lucru însărcinat cu redactarea co- 

imentelor pentru capitolul a! doilea 
al ordinii de zi — cooperarea econo- 
mica. tchnico-științificâ și in dome- 
niul protejării și ameliorării mediu
lui înconjurător — a examinat in 
detaliu propunerile existente pentru 
preambulul directivelor comisiei co
respunzătoare. document care defi
nește obiectivele cooperării economice 
intre statele participante. Intre aces- 
t" propuneri figurează și propunerea 
României privind contribuția pe

care cooperarea economică și tehnico- 
științifică este destinată s-o aducă la 
dezvoltarea schimburilor de bunuri 
pe plan mondial, la sprijinirea efor
turilor de propășire economică ale ță
rilor în curs de dezvoltare, contribu
ția acestei cooperări la întărirea 
păcii, securității și înțelegerii in 
lume.

In cadrul dezbaterilor asupra as
pectelor militare ale securității eu
ropene a fost prezentat un proiect 
comun privind preambulul și preve
derile concrete ale directivelor co
misiei viitoarei conferințe in aceste 
probleme. Documentul, printre ai că
rui autori se numără și România, a 
fost acceptat ca bază pentru redacta
rea textului final.

In intervențiile lor. numeroși par
ticipant au evidențiat contribuția 
autorilor acestui document, spiritul 
constructiv care a ghidat eforturile 
depuse pentru armonizarea pozițiilor.

Evoluția situației din Liban
© Reizbucnirea incidentelor între armata și unitățile palestinene 
• Demisia primului ministru • Reintroducerea stării de urgența
BEIRUT 8 (Agerpres). — Primul 

ministru al Libanului. Amin Hafez, 
care a format noul guvern al țârii 
in urmă cu două săptămini, și-a pre
zentat demisia, in cursul nopții de 
luni sp’-e marți, după reizbucnirea 
incidentelor dintre armată si unită
țile palestinene și după introducerea 
stării de urgență pe intreg teritoriul 
național — anunță agențiile Reuter 
și France Presse.

Autoritățile libaneze și rezistența 
palestineană au difuzat comunicate 
diferite asupra reluării ostilităților. 
Comandamentul armatei a anunțat 
astfel că posturile forțelor armate 
libaneze de la Bir Hassan, situate la 
ieșirea sudică a Beirutului, au fost 
a’acate brusc. luni seara, cu rafale 
de arme automate, urmate, curiad. 
de tiruri de rachete și mortiere in 
majoritatea sectoarelor capitalei liba
neze, cu deosebire in zona aeropor
tului internațional. Potrivit comuni
catului, armata a ripostat Pe de altă 
parte, intr-o declarație difuzată de 
agenția Wafa și reluată de a- 
g-ntiile United Press International și 
France Presse, rezistența palestinea-

nă acuză armata libaneză de relua
rea ostilităților la Beirut și în subur
biile sale. Atacurile — menționează 
declarația — au fost concentrate in 
special asupra taberelor palestinene 
Sabra. Shattila. Bir Hassan, Burj 
Barajnah, Tel El Zaatar și Dbayeh.

Potrivit agențiilor Associated Press 
și France Presse, in cursul nopții de 
luni spre marți, avioane cu reacție 
libaneze au bombardat pozițiile pa
lestinene din apropierea aeroportului 
internațional ain Beirut. în tot 
cursul nopții, au fost auzite schim
buri intermitente de focuri, precum 
și explozii provocate de obuze și 
mortiere în diferite alte sectoare ale 
capitalei. Agenția United Press In
ternational precizează că aeroportul 
din Beirut a fost închis oricărui tra
fic aerian.

O știre de ultimă oră. difuzată de 
agențiile de presă, anunță că șeful 
statului libanez a ordonat aviației să 
înceteze imediat orice bombarda
ment. El a cerut, totodată, încetarea 
tuturor ostilităților, pentru a facilita 
calea încheierii unui nou acord.

ARGENTINA

Un mesaj al lui 
Alejandro Lanusse privind 
instalarea președintelui 

ales, Campora
BUENOS ATRES 8 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Alejandro 
Lanusse. a declarat că. în calitatea 
sa de comandant șef al armatei, se 
va opune, inclusiv pe calea armelor 
dacă va fi necesar, oricărei tentative 
menite să împiedice transmiterea pu
terii. la 25 mai. noilor autorități alese 
in martie. France Presse relatează 
că, intr-un mesaj adresat prin radio 
tuturor unităților militare, șeful sta
tului a precizat că „orice grup sau 
persoană care va încerca să intervină 
în acest sens va avea de înfruntat 
pe comandantul șef al armatei argen- 
tinene“. Declarația președintelui La
nusse pune capăt speculațiilor pri
vind o eventuală lovitură militară de 
stat, care să împiedice instalarea 
președintelui ales. Hector Campora, 
și a unui guvern civil.

GENEVA 8 (Corespondentă de la 
C. Vlad). — La Palatul Națiunilor 
din Geneva s-au deschis, marți, lu
crările celei de-a 28-a sesiuni a Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa. Participă delegații din cele 
33 de slate membre ale comisiei, pre
cum și reprezentanți ai unor organis
me ale Națiunilor Unite și ai altor 
organizații internaționale. La lucrări 
ia parte, pentru prima oară, in ca
litate de membru al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa. Repu
blica Democrată Germană. România 
este reprezentată de o delegație 
condusă de Nicolae Ghenea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Tradiționalul raport anual, prezen
tat de secretarul executiv, Janez 
Stanovnik. relevă că procesul conti
nuu de destindere în Europa s-a re
percutat in mod favorabil asupra ac
tivităților comisiei, organism care 
„reprezintă intr-o măsură tot mal 
mare un punct de convergentă ale- 
forturilor comune ale statelor euro
pene in vederea intensificării coope
rării economice pe continent".

Tema centrală stabilită pentru lu
crările din acest an ale sesiunii o 
constituie examinarea perspectivelor 
de dezvoltare pe termen lung a e- 
conomici statelor europene. Raportul 
secretarului executiv al comisiei esti
mează că, in anii ce vin. este de 
prevăzut o accelerare a ritmului de 
dezvoltare a revoluției tehnologice 
și a cooperării intre statele europene 
în domeniul producției industriale.

Deschizi nd lucrările comisiei, pre
ședintele sesiunii. J. Kaufmann, a re
levat că realizările deosebite obți
nute de Comisia Eoonomică a O.N.U. 
pentru Europa în ultimii ani au con
firmat că metoda negocierilor se do
vedește cel mai bun mijloc de în
făptuire a obiectivelor organismului 
Națiunilor Unite de colaborare eco
nomică în Europa.

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, subliniază in mesajul a- 
dresat sesiunii că lucrările acesteia 
se desfășoară intr-un moment în care 
statele lumii acordă o importantă 
deosebită intensificării cooperării e- 
co no mice pe plan regional.

O

Depuneri de coroane 
de flori la mormintele 

eroilor români
BUDAPESTA 8 — (Corespondență 

de la A. Pop). Cu prilejul zilei de 
9 mai, Ziua victoriei. loan Cotoț, 
ambasadorul României la Budapesta, 
a depus marți o coroană de flori la 
mormintele eroilor români din car
tierul Rakosliget, din Budapesta.

La solemnitatea depunerii coroanei 
de flori in semn de omagiu adus 
eroilor români care au căzut in 
luptele pentru eliberarea Ungariei 
de sub jugul fascist, au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P. Ungare.

popular județean
Constanța la Hamburg

BONN 8 (Corespondență do la 
N. S. Stănescu). — Delegația condusă 
de tovarășul Vasile Vilcu, președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Constanta. ?- 
flată în R. F. Germania la invitația 
președintelui Senatului orașului 
Hamburg, a vizitat marți școli. Mu
zeul de Istorie a orașului, caț'-ere 
noi de locuințe, Centrul Congrese
lor, dat recent în folosință, și a avut 
o Lntilnire la Primăria din Hamburg.

Interzicerea congresului 
neonaziștilor din 

Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 8 (A- 

gerpres). — După cum relatează a- 
genția T.A.S.S., comandanții militari 
reprezentind cele trei mari puteri 
in Berlinul occidental au interzis 
desfășurarea congresului Partidului 
Național-Democrat vest-berlinez 
(neonazist), care ar urma să aibă 
loc la 19 și 20 mai. Purtătorul de 
cuvint al Senatului Berlinului occi
dental a anunțat că această hotărire 
a fost adoptată la cererea primaru
lui Berlinului occidental, Klaus 
Schtitz.

Industria de pescuit
trecută sub controlul

E

a-

PERU

Kiel (R.F.G.). Ravagii cauzate de violenta furtună care f-a abătut asupra 
acestui oraș

In localitatea Rensselaer viile, 
din Statul New York, a avut loc 
simpozionul „Națiunile Unite 
și problemele demografice1', la 
care au luat parte demografi, 
diplomați și medici specialiști 
din numeroase state ale lumii, 
printre care și România. A- 
această manifestare, organizată 
sub auspiciile Institutului „O- 
mul și știința" și Institutului de 
studii umanistice „Aspin", este 
apreciată de „New York Times" 
drept „o conferință premergă
toare Congresului mondial al 
populației, care urmează să aibă 
loc la București, in 1974“.

agențiile de presă transmit
Sesiunea Prezidiului Con

siliului Mondial ai Pâcii, 
care și-a (
Varșovia, a . ____ _ ___ ___
probleme majore ale situației poli
tice internaționale actuale, posibili
tățile do intensificare a activității a- 
ceetui for internațional, în vederea 
întăririi păcii, securității și colabo
rării internaționale. Delegații români 
Jean Livescu. membru al Biroului, 
și Sanda Rangheț. secretar al Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Păcii, membri ai Consiliului Mon
dial al Păcii, au luat cuvântul in 
cadrul ședințelor pe comisii. în ul
tima reuniune plenară a sesiunii, 
desfășurată marți, au fost adopta‘e 
documente in legătură cu temele dis
cutate.

desfășur&t
i examinat

lucrările la 
o serie de

africane și europene. Agenția China 
Nouă informează că la recepție au 
luat parte înalte oficialități chineze 
și cambodgiene.

Organizația Unității Airi 
CUnS 3 adresat tuturor
membre ale O.N.U. chemarea 
viitoarea sesiune a Adunării 
rale a organizației mondiale, 
aprobate documentele Conferinței 
internaționale pentru sprijinirea vic
timelor colonialismului și apartheidu
lui din Africa australă, conferință ce 
a avut loc, recent, la Oslo.

țărilor 
ca, la 
Gene- 
să fie

în capitala Braziliei»-’« 
desfășurat zilele trecute ceremoniile 
prilejuite de comemorarea unui se
col și jumătate de la instalarea pu
terii legislative — sesiuni solemne 
ale Congresului Național, ale adună
rilor legislative ale statelor, ale ca
merelor municipale, cicluri de con
ferințe in instituțiile de..................
etc.

Enumerind realizările 
tului brazilian in cursul 
și jumătate de existență, . , __
le Camerei Deputaților, Flavio Mar- 
cilio, a menționat adoptarea unor 
legi de importanță fundamentală, 
printre care legea pentru abolirea 
sclaviei, legea prin care a fost crea
tă societatea națională pentru pe
trol „Petrobras**, un șir de alte legi 
mai recente privind dezvoltarea e- 
conomică, socială și culturală a Bra
ziliei.

rentată, la 21 aprilie, de vioepremie- 
rui egiptean însărcinat cu proble
mele culturii și informațiilor. Mo
hamed Abdel Kader Hatcm — trans
mite agenția M.E.N.

invățămint

parlamen- 
unui secol 
președinte-

Ordinul „Arca de aur 
a fost înmânat de Alteța sa regală 
Bernhard, prințul Țărilor de Jos, 
unui număr de 13 personalități, prin
tre care și profesorului român Va- 
îeriu Pușcariu. pentru contribuții 
deosebite in lupta pentru conser
varea naturi L

LIMA 8 (Agerpres). — Guver
nul peruan a instituit monopo
lul de stat asupra industriei de 
pescuit, naționalizând toate fir
mele străine și autohtone care 
activează în acest sector — a 
anunțat ministrul de resort, 
Javier Tantalean Vanini. Tot
odată, guvernul a hotărit crea
rea întreprinderii de stat „Pesca 
Peru", autorizata să controleze 
toate activitățile din acest do
meniu.

Industria de pescuit peruană 
— care produce, cu precădere, 
făină și ulei de pește — de
ține un loc important in ansam
blul economiei naționale, Peru 
ocupînd din acest punct de ve
dere primul loc în lume.

în alocuțiunea sa, Javier Tan
talean Vanini a arătat că
ceasta măsură, adoptată în nu
mele poporului peruan, se în
scrie printre obiectivele progra
matice ale guvernului.

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, a oferit, Juni seara, o recep
ție in onoarea lui Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian și pre
ședinte al Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, care urmează să plece 
intr-un turneu prin mai multe țari

Omagierea lui Pasteur 
La Paris a avut loc luni o ceremonie 
consacrată omagierii marelui savant 
francez Louis Pasteur, de la a că
rui naștere se împlinesc 150 de ani. 
Ceremonia, prezidată de Georges 
Pompidou, s-a desfășurat la sediul 
Academiei Franceze.

Adunarea Poporului a
R. A. Egipt 8 aProbat d<’- 
clarația-program a guvernului, pre-

Realitățile epocii noastre — rezul- 
t't al importantelor mutații so-ci al- 
politice produse in raportul de forțe 
pe plan mondial in favoarea socia- 
Iismului, libertății și păcii — impun, 
ca o cerință fundamentală, partici
parea activă a tuturor statelor la 
■ ..-ri-a internațională. afirmarea prac- 
• ca a dreptului fiecărui popor de 
a-.< face auzit glasul in concertul 
naț.urulor. După cum se știe, parti- 
aul și statul nostru acordă o impor
ter. ă deosebi *â acestei probleme. 
..Viața a demonstrat — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Ra
portul prezentat ia Conferința Na
țională — că astăzi nici o problemă 
nu se poate rezolva decit cu parti
ciparea tuturor națiunilor interesate 
De aici și necesitatea ca țările care 
au pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, statele mici și mijlocii să 
acționeze și mai unite pentru a pu
tea exercita un rol sporit in viața 
internațională. Este necesar să se 
ajungă ia o înțelegere deplină, intre 
toate statele, cu privire la faptul că 
nici o problemă care interesează un 
stat sau altul nu poate fi soluțio
nată decit cu participarea și ținând 
scama de Interesele tuturor celor in 
cauză".

O asemenea participare este cerută 
în mod obiectiv atit de interesele 
nemijlocite ale poporului fiecărei 
țări, cât și de interesele generale ale 
soluționării cu succes a problemelor 
internaționale. Este știut că in zi
lele noastre marile probleme care 
confruntă omenirea au un caracter 
universal și indivizibil. De la pro
blema dezarmării și stăvilirii cursei 
înarmărilor, ce apasă împovărător pe 
umerii tuturor popoarelor, pină la 
problemele abolirJ definitive a co
lonialismului și ale lichidării decala
jelor dintre țările dezvoltate și cele 
rămase in urmă din punct de vedere 
economic, de la problemele edifică
rii securității internaționale și pină 
La cele ale colaborării economice — 
toate interesează profund nu doar 
unele țâri sau grupuri de țări, ci an
samblul comunității internaționale, 
popoarele tuturor statelor.

Însăși evoluția istorică a societății 

umane învederează necesitatea de a 
se as.gura participarea largă a sta
telor la soluționarea problemelor 
vieții internaționale — ca imperativ 
decurgind din principiul egalității 
suverane a statelor, normă esențială 
a vieții internaționale actuale. Este 
bine cunoscut cum arătau relațiile 
internaționale in trecutul istoric, 
cind numeroase țări se aflau sub do
minația marilor imperii ale vremuri
lor, lipsite de cele mai elementare 
drepturi, când se considera in mod 
arbitrar că unele state ar fi investite 
cu atribute prioritare, iar celelalte 
private de cuvint in treburile inter
naționale. Pe atunci aceste practici, 
expresii nemijlocite ale „politicii de 
forță", au dus la apariția de „direc
torate supranaționale**, la instaurarea 
in viața internațională a monopolului 
câtorva mari puteri, care iși aroga
seră dreptul de a decide asupra 
problemelor omenirii, de la trasarea 
arbitrară a hărților politice ale lu
mii pină la stabilirea destinelor po
poarelor.

Dezvoltarea lumii contemporane, 
micșorând considerabil sfera și posi
bilitățile de acțiune ale politicii im
perialiste de dominație și dictat, * 
condamnat aceste practici ca anacro
nisme ale istoriei, a dat un puternio 
imbold procesului de dezvoltare și 
afirmare a națiunilor, a creat premi
se pentru promovarea unui deziderat 
esențial, democratizarea relațiilor in
ternaționale, ceea ce implică in mod 
necesar, ca o concluzie logică, drep
tul egal și îndatorirea tuturor state
lor de a participa activ la viața in
ternațională, a-și spune cuvintul și 
a-și susține Interesele legitime pro
prii. Așa cum este astăzi bine cu
noscut. cheia de boltă a dezvoltării 
unui climat de destindere, încredere, 
securitate și colaborare internaționa
lă o constituie recunoașterea și apli
carea neabătută, obligativitatea res
pectării stricte de către toți și față 
de toți a principiilor și normelor fun
damentale ale dreptului internațional, 
așezarea consecventă a relațiilor in
terstatale pe bazele respectului re
ciproc al independenței și suverani
tății naționale, deplinei egalități în 

drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța, asigurării dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a 
fi stăpin pe destinele sale, de 
a decide singur asupra viitorului 
propriu. Este de neconceput ca un

Progresul destinderii, dezvoltarea 
încrederii și a cooperării implică 

participarea activă a tuturor statelor 
la viața internațională

• „Nici o problemă care interesează un stat sau altul nu poate fi soluționată decit cu 
participarea și ținînd seama de interesele tuturor celor in cauză". • Un criteriu de verifi
care a modului în care se aplică practic principiul egalității, normele democratice ale 

relațiilor interstatale.

stat să se declare în favoarea aces
tor norme, să Ie accepte formal — și 
sâ ia, in fapt, hotăriri în numele 
altor state sau in probleme care ating 
interesele acestora. A aproba nor
mele de relații interstatale înseamnă 
a consimți la aplicarea lor in viața 
internațională — in mod consecvent, 
pe toate planurile și in toate împre
jurările.

România a susținut și susține cu 
fermitate că pentru o soluție traini

că, viabilă, sint indispensabile apro
pierea și coroborarea punctelor de 
vedere ale tuturor părților in cauză. 
Nimeni nu este îndreptățit să decidă 
în probleme care afectează in mod 
nemijlocit Interesele unor state peste 
capul acestora ; este de aceea impe
rios necesar ca la discutarea proble

melor interesind un stat sau altul 
acesta să ia parte la discuție, iar la 
găsirea soluțiilor să se țină seama de 
punctele de vedere exprimate de 
el, de interesele 6ale proprii. 
A Încerca rezolvarea vreunei proble
me care interesează o națiune sau 
mai multe națiuni fără a le consul
ta și fără ca acestea sâ-și spună cu
vintul înseamnă o pseudosoluție. 
Mal devreme sau mal tirziu, proble

mele ..rezolvate" într-o asemenea 
manieră iși vor redobîndl acuitatea, 
soluția iși va dezvălui fragilitatea. 
Garanția înfăptuirii unor reglemen
tări trainice o aduce numai acordul 
liber și expres al tuturor statelor in
teresate, afirmarea voinței lor suve
rane de a le respecta întocmai.

In evidențierea necesității ca toate 
statele — mari mijlocii și mici — să 
participe la rezolvarea problemelor 
Internaționale P.C.R., statul nostru 
au totodată in vedere faotul că unul 
din fenomenele cele mai caracteristi
ce ale contemporaneității este însăși 
creșterea numărului de state ne are
na mondială. Este destul să amintim 
faptul că O.N.U. cuprindea La înfiin
țarea sa 55 de state. In timp oe as

tăzi a ajuns să reunească 132 de sta
te ale lumii și. după cum este cu
noscut. încă nu toate statele îndrep
tățite sint membre ale organizației. 
Noile state independente, care for
mează majoritatea oovirșitoare a lu
mii, sint state mioi și mijlocii, cele 
mai multe au incâ o slabă dezvol
tare economică, fiind in mod obiectiv 
interesate in menținerea păcii — 
condiție primordială a împlinirii nă
zuințelor lor de progres — in abolirea 
definitivă a politicii de forță, in li
chidarea colonialismului și neocolo- 
nialismului, in dezvoltarea cursului 
spre destindere și cooperare interna
țională. Activitatea lor în aceste di
recții răspunde atit intereselor pro
priilor lor popoare, cit și. totodată, 
celor ale întregii omeniri — și de 
aceea este in interesul general ca r- 
ceste țări să se manifeste activ pe a- 
rena internațională.

în același context trebuie avut în 
vedere că problemele arzătoare ale 
vieții internaționale sint deosebit de 
complexe, găsirea soluțiilor celor 
mai potrivite nu este întotdeauna o 
sarcină ușoară și, firește, cheia re
zolvării lor nu se află, cum s-ar 
spune, lntr-un 6ingur buzunar. Pen
tru căutarea și găsirea celor mai ju
dicioase soluții este nevoie de înmă- 
nuncherea unor largi eforturi, do 
aportul de gindire și experiență, de 
spiritul de inițiativă al tuturor sta
telor interesate.

Viața internațională oferă, de alt
fel. numeroase exemple ilustrind că 
țările mijlocii și mici pot juca un 
rol important in promovarea destin
derii și păcii, pot exercita o in
fluență favorabilă pronunțată asupra 
evoluției evenimentelor. Este con
cludentă In această privință desfă
șurarea reuniunii pregătitoare mul
tilaterale de la Helsinki în legătură 
cu care observatorii relevă că nume
roase propuneri constructive privind 
funcționarea democratică a acestei 
lntilniri și a viitoarei Conferințe ge
neral-europene, cristalizarea enunțării 
principiilor și normelor care să gu
verneze raporturile intereuropene, 
găsirea 'unor soluții unanim accep
tabile Intr-un șir de probleme au 

venit din partea «latelor mijlocii el 
mici, fără deosebire de orinduire so
cială, de apartenență sau neapar- 
tenență la alianțe militare.

Un for important în care Iși 
poate găsi un larg cîmp de acțiune 
aportul efectiv al tuturor statelor 
lumii la rezolvarea problemelor con
temporane il constituie Organizația 
Națiunilor Unite, al cărei rol in a- 
sigurarea păcii și colaborării Inter
naționale trebuie să crească necon
tenit — așa cum se arată și în Re
zoluția adoptată în unanimitate 
toamna trecută la propunerea Ro
mâniei. In acest sens, este necesar 
să sc asigure deplina universalitate 
a O.N.U. și ca structura sa să o- 
glindească mai bine noile realități 
ale lumii de astăzi.

In epoca noastră au crescut mult 
conștiința politică a popoarelor, rolul 
și ponderea lor in determinarea evo
luției vieții internaționale : are de 
aceea o importanță covirșitoare ca 
masele populare să fie active, să-și 
unească forțele și să-și spună cuvin- 
till, să-și facă auzit cu fermitate gla
sul in scopul promovării aspirațiilor 
lor de libertate, progres și pace.

Adincirea cursului nou, pozitiv 
care s-a conturat In viața interna
țională. înaintarea pe caii ea soluțio
nării problemelor mari aflate la 
ordinea zilei fac necesar ca toate 
statele să-și sporească contribuția 
în acest sens. In ceea ce o privește. 
România socialistă înțelege să se 
manifeste și de aci înainte ca un 
factor activ al vieții internaționale, 
să-și facă auzit cuvintul in orice 
probleme care privesc interesele 
poporului român, să depună toate 
eforturile in scopul de a contribui 
cit mai substanțial la rezolvarea 
complexelor și multiplelor proble
me internaționale, în interesul pă
cii și progresului în lume, al dez
voltării unui climat de încredere, 
colaborare și prietenie, al deschi
derii de noi orizonturi pentru în
florirea fiecărui stat, a fiecărei na
țiuni și. totodată, pentru pacea fl 
progresul general

Ion FÎNT1NARU
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